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 ميحرلا ع نمحرلا هللا مسبب

 ةمدقم

 ايسفنأ رورش نم هللاب دونو هةيدهتستو هرفغتستو هييعتستاو هدمت هلل دمطا

 هل يداه "اف للضی نمو هل لضم "اف هللا هدهي نم الا معا تنافس هم

 دبع ادم ابيع نأ دعا هل تيرس © ردحو للا اا .هلإ ذل نأ دفشار

 :نیدلا موي ىلإ ناسحإب هعابتأو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص :ب؟لوسرز
 دعي سا 1 یگ اریٹک اساس ملسو

 اهو ءاتفالا لوصأ ملع يف بتكلا مهأ نم سض مسر دوقع حرش باتک ناف

 ةراق هبش یف ةینیدلا سراتلا بالطل ةصاخ ملعلا اذه یسرادل ىربك ةيمهأ

 .ةيويسألا لودلا نم امهريغو دن او ناتسكابلا ةيدنملا

 امامت تفلتخا دق رضاح ا انرصع يف ناهذألاو ماهفألا نأ يف دحأ كشي ال امك

 ئيدلا انتارٹ نم ةدافتساللا نآلا عيطتسي ل" كيدا الحف الا روصعلا نع

 لاجم يف ريغتلا ثودح ىلإ ةفاضإلاب ءانفالسأ هنم دافتسا ام ردقب ىملعلاو

 .ةعيدقلا ةعابطلا ىلع ةعوبطملا بتكلا نم ةدافتسالا هب تبعص دق ةعابطلا

 قو ديدحلا هيوث يف "نشا مسر دوق جرح" باک جرج نأ ىلإ رمآلا جاحنف
 «ةمهملا هذه ادا ىرشيلا ةدكف - هقيف وت و هللا نوعب -تماقف «ةثيدح ةعابط

 و نيعرابلا ءاملعلا ةعامج نم ةنجللا نيوكتب انمق ءلمشأو متأ ةدئافلا نوكتلو

 .ماري ام ىلع باتكلا اذه جارخإل ءاتفإلا لوصأ ملع
 اذهل قيقدتلاو ع حيحصتلاو ةعجارملل اھدھج ىراصق ةنجللا هذه تلذب دقو
 سرادلل لهسيو نيرظانلا رسي مئالم لكشب هجارخالو باتكلا

 لازيم يف ریصقل ا اده 5 نأو ةانيواسع رٹسیو انيعاسم لبقتي نأ هللا لأسن

 .ريدقلا يلعلا وه هنإ ءانتانسح

 رشنلاو ةعابطلل ”ىرشيلا ةبكم" ةراذإ
 ناتسكاب -یشتارک

 ه١ ٤٠١١ يناثلا عيبر 5



 :باتكلا اذه يف انلمع جهنم

ra: E 51  

 لا عاسيبلك ىشاوحلاو نشا ف ةیئالمالا طالعالا حیحصت ٠

 .ةیناتسکابلاو ةیدنشا تاعبطلا ف دج وت

 ےسا وج ۶ا۱ ىلا

 ,یشاوح ا يف - حرشلل اسان ربا ولا سزا ا ؟لل رمحألا نوللا 9

 تامالع عضو عم ةثيدحلا ءالمإلا ا قفو صنلا ةباتك 3 0 * مالا / ۱ ۱ 3 0 ۱ اہ ®

 1 يبق ءأأ

 ةبعصلا تاملكلا نم لگشی و سبتلي ام ليكشت 9

 000 a 1 5 يم ٭ھ ۔_
 انعيراشم لامك إل ةض 7 م عةلهاو ةمولعو نيدلا ةمدخل انقف وی نا ناس هللا و

 مرکلا هھجول اصلاخ اذه انلمع لعجي نأ ىلاعتو هناحبس ہللا لاسن امك ىرخألا
3 

 1 0 ۱ 7 <7 5 3 0 ا هم

 لاو ءانتانسح نازيم يف هلعجي ناو ملعلا لهاو بالطلا هب عفني نآو «هدنع ال وبقم

 ضار وهو هاقلن يح هب انناعإو انمالسإ انناوحخإ و انتايرذو انيلهأ يلع انيلع لوت

 8 5 ۱ || 7 3 ۱ ,LF = ےس 8 3 ۱ . 7 . 5 ا

 هنا «تاملسملاو نيملسملاو انخئاشمو انتایرد و انیدئاو مح ریو انم ري ےگ و ءانع

 ۶ نیم ارلا مح را



 فلؤملا ةمجرت ٥ يتفملا مسر دوقع حرش

 فنصملا ةمرت

 دبع نب رمع نب نما دمح اتسلا ,ليلخلا مل اعلا وه : هبسىل و ہی١

 مامالاب كممسل لصتي اذكهو 2 نيدباع نبأ ےہ ريهشلا ىقشمدلا ریرغلا

 .نیدباعلا نیز

 ؛يومح ا ميهاربإ نب ديعس لمح خيشلا دک لول ةركبم نس ق مرکلا

 ريسفتلا ذحأ مث «تاءارقلاو ةييرعلا مولعو «ىعفاشلا هقفلا فحأف

 مولعلا نم كلذ ريغو يفنحلا هقفلاو فّوصتلاو «لوصألاو «ثيدحلاو
 "دلا مدقم نوا ےس ريهشلا «داقعلا کاش خيشلا «هنامز ةمالع نم

 .هديب مظعألا مامإلا بهذم ىلإ لّوحتو

 ءاملعلل امركم ؛سانلا ةدافإ ىلع اصيرح لب ناك :هقالخأو هتاداع

 ىلع قدصتلا روک ناک و E مهيساويو ملعْلا ةبلط و «فارشألاو

 «سانلا ناينعأ و ءاكحلا دنع ةعلكلا كفات عاطف ءاباهم ناک و .ءارقفلا

 .هتايح ةدم هكيرش ةرشابم. هتراحت لام نم لكأي

 ریرحتلا و فیلاتلا تقو لعج دال نيدباعلا نبا ناك :ةيملعلا هتايح

 «نيتفتسملا ةدافإو ؛سوردلل راهنلا لعجو ءاليلق الإ ماني الف «ليللا يف

 يدلل ناك و .هبساني ام هيلع تك و «هحلصأ الا طلغ هيف و اهنم عصوم

 .هنامز ىف هب درفنا «سفنلا هيقف



 فلؤملا ةمجرت 1 يتفملا مسر دوقع حرش

 3 راتخملا ردلا ىلع راتخا درا :اهنم (ةريثك تافنصم هل :هتافل ؤم

 N ےس ےہ ا ب از 0 “ , 7 ا ا ا را

 شق يف ىواتف و « یفل مسر دوقع ةموظنم حرشاو قلاخلا ةحنم و

 1 ۱ . < . 200 7 ٦

 4 رانملا ح رش ىلع :الٹم ةفلتخملا تكلا ىلع ةريثك شاوحو « یفنح ا

 اں 5 1 ا ےآ ےن و 1 01 ۴ 7 : '

 سس كلذ ريع و راونالا ةضاعإ 9 ¢ س ا ىقتلم , و لوط

 .كلوسم و ةعبرا غلبت يلا تافضہلا

 اپ ڈس اين“ رب ءيبر نم نيرشعلاو يداحلا ءاعبرألا موي لجألا هيلع ىضقو :هتافو

 ياع ىلصو .ةيوبنلا ةرجهلل فلاو نیتئاعو نيسفحو نيا ةدس يناثلا
 سم 1 5 ٢

 بحاص ىمحصخلا نيدلا ءالاع خیشلا برش نفد و .دیعس خيشلا هش

 هنع هللا يضرو «ىلاعت هللا همحر .قشمد لبق ريغصلا باب يف ٠

aعل ےب را ےب .نيما .ةصاحخ و ةماع نيملسملا ع عو  



 باتكلا ةبطخ ۷ يتفملا مسر دوقع حرش

 ميحرلا نمحرلا ہللا مسب

 [باتكلا ةبطخ]
 ضحع ةلالضلا نم انذقنأو «ةيادحلاب ةيادبلا يف انيلع نم يذلا هلل دمحلا

 ةياقولا وه يذلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «ةيانعلاو ضيفلا

 امالسو ةالص «ةياردلاو ةياورلا يوذ هباحصأو هلآ ىلعو «ةياوغلا نم

 .ةياك الو امه ةياغ ال

 «ىرعلا قثوأب هالوم ةمحر نم كسمتسملا «ىرولا رقفأ لوقيف :دعب امأ
 هفطلب هالوم هلماع «يفنحلا ٰیدیرتاملا نيدباع رفع نب نوفا فدع

 مسر يي اهتمظن يلا يموظنم ىلع هتعضو فيطل حرش اذه :يفخلا
 هناحبس هلأسأ ءاهدراوشو اهدباوأ هب ديقأو ءاهدصاقم هب حضوأ .ىفملا

 هبو لوقأف «ميظعلا زوفلل ابجوم «عركلا ههجول اصلاح هلعجي نأ

 اے

 یماظن 1 ۵ عم ١ ص یگ ادبآ ىورمح

 یدفاب اناتآ دق يبن ىلع ادم رس مالسلا و ةالصلا 2

 ص 5

 ماوعالاو رهدلا رم ىلع مارکلا هبحص و هلا و
0 

 بلطي نيدباع نب دمحخ ندم ريقفلا دىعلاف دعب و

 دصاقملا ىف لوبقلاب زوفلاو دحاولا ميركلا هبر قيفوت

 دی رش شاب 7 دمع و لہصن رش وج ماظن لو

 يعي نم وأ اماعلا هجاتحي وفم لا مس ر دوقع ےس

 م بح سم نب ايلا م یس ر َ'بحلا اهن د هصقملا ے لاا انآ اه

 املع دق هلهأ دع هحیح رت ام ابتا بجا ولا ناب ملغا

 عاف كلاذ فالح اوحج رپ ىلا ف ةياورلا ٴھ اظ ناک 7



 حوجرملاب ءاتفإلاو لمعلا زاوج مدع ۸ يتفملا مسر دوقع حرش

 حوجرملاب ءاتفإلاو لمعلا زاوج مدع]

 عبسي نا ہریغ نمی وأ ةسفئل لمعي نأ دار [ نم ىلع بجا هلا نا یا

 اے 78 دو نا لو اج : ہر ع 3 > وج رملاب ءاتفالا وأ امعلا هل زوج الف «هبهدم ءاملع هحج ر ىذلا ل وقلا

 ملظنلا قا ناس امك ئضاوملا .ضعب لالا
Êي اى ےس  Kkمسا حج  

 4 ١ 2-0 ۱ 7 : 5 عر اف

 رجح نبا ققحملل ىربكلا ىواتفلا يفف .كلذ ىلع عامجإلا اولقن دقو

 نم يحابلاو «حالصلا نبا امهيف عامجإلا ةياكح ىلإ هقبسو ."هيف

 امه لحي ال دلقملاو دهتجما نأ ىلع لاد يفارقلا مالك و .ىفملا يف ةيكلاملا

 ءاعامجإ مارح وهو «ىوهلل عابتا هنأ ؛حجارلا ريغب ءاتفإلاو مكحلا

 ؛حیج رتلا نع زجعیو «هدنع ةلدألا ض راعتت , تک دتا ع هاد نأو

 .اعامجا نيل وقلا دحام ہکحل ا دق يس لقا نأو

 حیحصت'' هباتك وا يف اغبولطق نب مساق ةمالعلا ققح ا مامإلا

 “ےح ؛یھشتلاب ت انتمئأ بهدم ف لمع نه تبار نإ ر

 عابتا !معن :حلقق ' ؟رعح مث له" :ةاضقلا ضعب ظفل نم تعم

 5 5 وم تپ ۱ | س 3 ۱ ا : س ا

 ریعب حیح رتلاو مدعلا ةلزنمب حجءارلا ةلباقم ف حوحرملاو مارح ی وها



 حوجرملاب ءاتفإلاو لمعلا زاوج مدع ۽ _  يتفملا مسر دوقع حرش
 : ےک ا یی جنگ 4 3-07 2 ٠ اود

 نم غاش ات لمعیو اسلا 8 هحج ۾ وأ ل وقل تک ةا

 ع اجالا قف فرح و لهج دقف «حيحرتلا سا و نم هوج ولاو لاوقألا

 يف هب لتعي نم تعلسا یت :ےفالت هل اذهو : يجابلا لاق .هدصق

 زر وک ال هنأ عامجإلا

 1 5 تا و سا و ھ8 ت ف ے٭ تاج نک
 م «صالأ نا الإ مک اخاو “شا نيب قرف الو :ةيضقالا لوصا ج لاق

 "اشاب لامك نبا ب ریھشلا ناميلس نب دمحم نيدلا سش ةمالعلا لاق دقف

 .هلوقب يفي نم لاح ملعي نأ دلقملا ىفملل دب ال :هلئاسر ضعب يف

 ذإ ؛ذالابلا نم دلب ىلإ هتبستو ءہیسئو ههفساب هتفرعم كلذب عن الو

 قةیاردلا يف هتجردو «ةياورلا ف هتفرعم لب ( بغي الو كلذ نمسي ال

 نيب زييمتلا يف ةيفاو ةريصب ىلع نوكيل ؛ءاھقفلا تاقبط نم هتقبطو
 .نيضراعتملا نيلوقلا نيب حيجرتلا يف ةيفاك ةردقو «نيفلاختملا نيلئاقلا



 ءاهقفلا تاقبط ١ يتفملا مسر دوقع حرش

 [ءاهقفلا تاقبط]

 :تاقبط عبس ىلع ءاهقفلا نإ :لوقنف

 1 اوس | || 1 1
 ۽ ۱ ا ےک | ك رک حج 5 ا و أ 0 ة ۱

 e چ ےس 0۳

E 5 3یا 2  

 ۱ ۴ -ج ا ےس اے * أ

3 ٤ 
 8 38 ٦ سج  3ھی ات

 نع عور ۲ٴ

 وضو ي و ورا فا و دع و ينص ريك نم ہوس ر00 هل اوصألا يف الو عورفلا يف ال هدجأل ديلقت ريغ نم ةعبرألا ةلدأل
 ٤ 5 ےس 07 7 یا 5 وع وس ۱ ۱ ٤

 رئاس و يدمح و « تس وی 2 E نا نيدهتح تنبت كسل

 نو ع مم £ 7 900 3 3

 كلذ 0 : قس ماگکیس ا ےس ا ج 0 ىلع ا داملا كو نجس ا اح ضا
 اےہ ۱ 2 ےس ای لا e ےہ

 ا ےن اش SE < ےا ۱ ےک اج را
 ه وفلاح لإ و مكاف ءمهداتسا اهررق يلا دعا وعل سجس ىلع ترون دلا

 | 37 ٹل 1 3 ١ Kad س ۴ 3
 .لوضالا دعا وف 0 هن ودلقی مهلحل اک ورفلا ماکحا صعب ی

 اڈے

 ل وضصينتسي مهنحل ي٣ 8 فلا اک الو لوصالا د هيا مامإلا ةفلاخ : ۱ 2ک 21 2 2 ا 1 ۱ حا 5 ےس اکا

3 

 ءاهررق لوضضأ بس ىلع هيع .اهيف ضن + ىلا لئاسملا نم ماكحألا
 -- ا

 ليس ىتخرحلاو نب ا ةنس یواحطلاو ج:5 فقالا ایک :نلوقا ٠فا صخ اک 7 0 : اا : ۱ ۱ « نك تو و

7 585 5 2 
 كسب وت ۵ ےک نا 0-5 تک هس 2 و احس ب 1

 ا سدا ےہ نأ ےک ےہ سا تے 2

 ع2 TA ةن يرودعلاو پن ا۷ ھتس یزارلاو نياق“ ا ناخن داقو ٤



 مهإف «هبارضأو يزارلاك «نيدلقملا نم جيرختلا باحصأ ا ةقبط :ةعبارلا

 مهطبضو «لوص هصألاب مهتطاحإإل بهنكل الصا داهتجالا ىلع نوردعقی ال

 لمتحم مكحو نیھجو ید لمحب لوق لیصفت ىلع ن ! وردی ملال

 ؛نیدھتحا اسا نم لتا نع وأ بهكلا بحاص نع لوقنم نیرمأل

 عورفا نم ہراظنو كا ىلع ةساقلاو لوصألا يف مهرفنو مهر
 جیرخت يف | ` :هلوق نم ةيادملا ويم عضاوم ضعب ٤ عف

 .ليبقلا اذه نم يزارلا تر ا
 «يرودقلا | نسحلا يبأك او نيدلقملا نم حیج رتلا تعا ةقيلف م ےک یا تعا

 ىلع تایاورلا ضعب ليضفت مهأشو .امهلاثمأو "ةیادم ا" بحاصو

 ۲ جا اذهو كلوا اد :مهوقب ءرخخأ عب

 اال ق قفرأ اذهو سایقلل ق ٍةف وأ

 .يوقلاو ىوقألا نيب زييمتلا ىلع نيرداقلا نيدلقملا ةقبط :ةسداسلا

 تاحتسماگ «ةردانلا ةياورلاو بهذملا رهاظو ةیاورلا رھاظو خس چ ضلاو

 بحاصو ع راما EET كلا" ےتحاسگ ةربتعملا نوتملا

 لاوقالا مهبتك يف اولقني ال نأ ماشو عمح ا بحاصو «"ةياقولا"

 .ةفيعضلا تایاورل او ہدودرم ٤

 نیب نوقرفي الو ؛رکذ اه ىلع نوردقي ال نيذلا نيدلقملا ةقبط :ةعباسلا

 فر ان 7 7 0
 ؛یحرخلا ةع ارس نم وش ۾ 3 ةئيضملا a ف ةدافا ني (يزار لا ريغ صاصضخلا ل

 نس نیفسو نسخ نک ۳۷ء ةيس هقاقو نأ رک دو یمیمتلا تاّقط یگ هت رپ ما و

 .مساق ةمالعلا جارت 6 هلثم و



 امي ءاتفإلا سو و7 بتكلا ۲ يتفملا مسر دوقع حرش

 تلد هالكلا ةيقي قاتسو ست

 نم هيف فلتخملا حجار ةفرعم نأ كش الو : ةيريخلا ىواتفلا رخآ فو ۱ پو اس ٠ِٔ 5 ےن ناچ جا ا صا ا تو

 .ملعلا ليصحم يف نيرمشملا لامآ ةياك وه - افعضو

 ءام ف ةفزاحا مدعو 6باوتجا يف اا ىضاقلاو نیلا یا ۔ صو رفملاف

 وک هنا رم و (ھج ھچج رم 6 ےرا ۱ 7 2

 عابتا مرحيو .ہدضو لالح میرحتب ىلاعت هللا ىلع ءارتفالا نم افوح

 ةبيصملاو «ىربكلا ةيهادلا وه يذلا لالا ىلإ ليملو يهشتلاو یوھلا

 .یقش لعاخ لگ الإ هيلع رساختت ال میظع رمأ كلذ نإف «ىمظعل

 ۳۴ ءاتفالا زوجی ال يتلا بتكلا]

| ۱ | TE 
 حج رما لاح و «لاوقالا نم حجارلا ع ت ابتا بوجو تملع ثيحف . تنش

 باتک :ةعجارم درجا اننامز لقأ رثكأ هب نفي اع ةقث ال هنأ ملعت ہل

 ةياقنلا ح رش .E ڈررخشا ريغ اضوضخ (٥رخشاتلا تكلا نم ,Mea عا 1 : م ا ا وچ

 ةدشل اهإف ؛اهوحنو "رئاظنلاو هابشألا"و "راتخملا ردلاو" ؛ناتسھقلل

 نم هيلع تلمتشا ام عم «زاغلألاب قحلت تداك زاجيإلاو راصتخالا

 لب ؛حجارلا فالح وش ام حيحرنو ةريثك عصاوم ف لقنلا 8 طقسلا

 .بهذملا لهأ نت لنآ هن لقي م مث ںیغلا بھذم وه ام حیجرت

 TT 5 9 ا یک رو تما
 رمو :لاق ہللا ةبه دمحم ةمالعلل "هابشألا حرش" لئاوأ يف تيأرو

 ت

 مدلل + ناتسیقلا' گلا حرش يحس الا" ؟ةياغلا تكلا

 نحاصقا «ةفيعضلا لاوقألا امنل وأ ءامهيفلؤم لاس ىلع عالطالا



 يلصألا ذخأملا ىلإ ةعجارملا موزل ١٣ 3 يتفملا مسر دوقع حرش
 ۱نا و ,ىفكصحلل "”راتحملا هللا فك ںاصتخال

2 6 ١ 3 
 اذإ الإ ؛بتکلا هذه نم ءاتفإلا زوجي ال هنإ :نينيجلا اص انخيش لاق

 وهو «هنم هتعمس اذكه .اهذخآم ىلع عالطالاو «هنع لوقنملا ملع

 .هيلع ةدهعلاو ءروهشم هقفلا يق ةمالع

 [يلصألا ذخأملا ىلإ ةعجارملا موزل]
 «نيرحأتملا بتك نم اباتك نيرشع وحن يف لوق لقن قفتي دقو :تلق
 هلّقني و هدعب نم نايف هل عضاو لوا كب اطحا ءاطح لوقلا لوح و

 نك

 1 ۱ 3 5 1 7 : 3 3 2 مس ٠ٍ

 ‹ حصي ال امو هقيلعت حصي ام لئاسم ضعب يف كلذ عقو امك ١

7 : 1 7 :6 5 1 0 
 7 قئارلا رحبلا 2 ميح نبا ةمالعلا كلذ ىلع كبل امك

 عقو دقف ةدرحملا نآرقلا ةوالت ىلع راجئتسالا ةلاسم كلذ نمو -؟ 2 كا یک Ta ڈرتا “لا جا اک یھ ےس

 ىفملا نإ :لاق هنأ يرودقلا حرش ةرهوجلا و "جاهولا جارسلا بحاصل

 راجعتسالا ةحص هب ئفملا نإف «رمألا هيلع بلقنا دقو «راجئتسالا ةحص هب

 او ٌةاج نیلا نيفنصملا زہ نإ 5 .هت والت ىلع اي نا رقلا ميلعت ىلع

 مهنم عك لب :عورص أطح وهو «هولقنو كلو ىلع ہوعبات دعب

 نوقلطیو ؛تاعاطلا ىلع راجفتسالا ةحص ىلع ىوتفلا نإ :اولاق

 الد یا ع رھی مھضعب و رش اتما بهذم هنإ :ل ول وقي ۾ «ةرابعلا

 ١ 7 عر 77 5 3 0

 لوالا اطخلا نم حرصا أطخ هلك اذهو ؛جح ا ىلع راجئتسالا ةحص

 :دمحمو فسوی نأو ةفيح ىأ :ةثالثلا اعمئآ نع لوقنلا تقفتا .دقف

 .يدهتجا نم مهدعب نم عاج نکل :لطاب تاعاطلا یل راجئتسالا نأ
 ےہ



 يلصألا ذخأملا ىلإ ةعجارم ا موزل ٠ء يتفملا مسر دوقع حرش
 اس < | 0س 1 ل 1 7 3 3

 لارقلا ميلعت ىلع هتحصب اوتفاف ؛حیج رتلاو جیرحتلا لها مه نيذلا

 راجفتساالا ا وححصف نیدلا رئاعش نم اما ؛ةمامالاو لادا ىلع تح صب

 چ 3ت
 ةقينخ ىلا نع لورخاتملا هب فا اه اذهف .اضيا ةر ورضلل امهيلع ۴ 5 8 | 1 1 0 2 - 1 اح ٦ ان 5 | 5 ا

= 

 اولاقل مهرصع يق اوناك ول هباحصأو ةفينح ابأ نأب مهملعل ؛هباحصأو
 2 ۱ یف ےھت بأ

 ۱ I 1 سب 5
 .لوال مض وف اپ ےہ وعجرو ےٹللدب 0 ] | ا 6 9 || 5 |

 راجئتسالا نالطب مهلقن ىلع ىواتفلاو حورشلاو نوتملا تقبطأ دقو
 فوح ںیم و «ةر ورضلاب كد اوللعو کد امف الا تاعاطلا ىلع

0 

 ٣  ۱ 1 1 8م 9 ا ہا ۱ ےآ ۱

 لإ :لاقي لا حصي افيحف :لیلعتلا كلذب اوحرصو ءنریدلا عايض

 مدع عم «هدرج ہوالتلا ىلع راجئتسالا ةحص نيرخاتملا بهدم ہے ہا 2ا مج فا ےس قو کن اک

 ىلع ادحا دحا رحجاتسي ماو ءرهدلا یضم ول هناف ؛ةروك ذملا ةرورضلا

 5 الگ ہو 1 ۰ 8 1 5 رھ | 0

 اے حس ي كسا راجئتساالا ف راص ررضلا اب ءر رص هلل لصح علل

 ائیش أرقي ال مهنم يراقلا راصو ءاھمب رجتی ةفرحو ابسکم نآرقلا راص

 يذلا ضعا ءايرلا هش و «ة رجالا الا ارمي هي لب افزا ىلاعت هللا هج و
 55 5 ےس

 0 = أ ںی 1 2 ll ص ۳ 5 ك
 بلط يذلا باوثلا هل اصح تيا مق «لاعت هللا ريغ لمعلا هدارإ وه

 اےس اےس دے

 رسک ؟هتنمل هيدفي لا رحاتسملا



 يلصألا ذخأملا ىلإ ةعجارم ا موزل 21 يتفملا مسر دوقع حرش
 نس فل ل هدقتعی سانلا راص و رد «نارقلاو ک للا ةليس وب مارخلا ماطخا

 ةحصب لوقلا ىلع ةبترتملا حئابقلا مظعأ نم وهو «برقلا مظعأ

 «ماتيألا لاس لگا نم :هيلع بترتي امه كلذ ريغ عم «راجئتساالا

 قدو «خارصلاب نيمئانلا قالقإو «مهشرف ىلع ممتويب يف سولج او
 تاركنملا نم كلذ ريغو «نادرملاو ءاسنلا عامتجاو «ءانغلاو «لوبطلا

 بهذملا لهأ نع لوقنلا طسب عم هلك كلذ تحضوأ امك «ةعيظفلا

 ةيصولا نالطب يف ليلغلا لبو ليلعلا ءافش :ةامسملا لاسر يف
 ےک زس

 مهلجأ نم رصعلا لهأ ءاهقف ظیراقت اهيلعو «"ليلاهتلاو تامتخلاب

 موحرملا يديس «ةرهاقلا رصم فم «نيكسانلا دابعلاو ءاهقفلا ةمتاخ

 « راتخملا ردلا" ىلع ةقئافلا ةیشاح ا بحاص «يواطحطلا دمحأ كسلا

 نات هللا هرجع

 دقف 225 عيفرلا بانجلل ٌباسلا ةبوت لوبق مدع ةلأسم كلذ نمو -۳

 هتبوت لبقت الو ءاندنع هلتق بحي هنأ تک ىواتفلا" بحاص لقن
 مراصلا و «يكلاملا ضايع يضاقلل ء افشلا" ىلإ ,كللذ ازعو .ملسأ نإو

 «كلذ ىلع هعباتو هدعب نم ةماع ءاج مك يليا یت سس

 رردلا بحاصو «مامهلا نبا نیققح ا ةمئاخ يح مھبتک يف هوركذو

 ءالذ نأ :"لولسملا مراصلا"و "ءافشلا" يف يذلا نأ عم «"ررغلاو

 عم «كلام مامالا نع نیتیاورلا یدحإو ؛ةلبانح او «ةيعفاشلا بھذم

 ةمدقت ا بهذملا بتك يف لوقنملا وهو ءاندنع ةبوتلا لوبق لقنب مزجح ا

 - ء يواحطلا مامإلا رصتخم حرش"و «فسوي يبأل "جارح لا باتك "ك

 ےہ اضياإلا ةياغ كلذ تخضوا امك ؛بھذلا بتك نم اهريغو فلا و
 جب 2



 يلصألا ذخأملا ىلإ ةعجارملا موزل ٠ - يتفملا مسر دوقع حرش

 هيبت هتيم“ باك ي = ةنملاو دمحلا ىلاعت لو - هيلإ قبسأ مل ام

 رح 2 Ê Ê 2. E 1 3 ok ا

 «ماركلا ہباحصا دحا وا انا ریج ا ماکحا ىلع . كلا و ۵ لا

 ۱ مالسلاو ةالصلا مهيلع او هيلع

 95 E دقق كاللا ی وعدب عرش لا نامض ةلأسف كلذ نمو ےہ

 ١ ۶ 1ء۰۷ 1 ا | ١ 5 ۱ ۱ 1

 .ناهرب الب كالا ىوعدب نمضي هنأ :كلم نبال عمجما حرش و رردلا
 0 طو ےس ےس وہ ا ا 8 نال ےہ و :
 ( بتعلنب ام ةعلاب كلا ٰینمصی هنأ ہاضتقم و 1 ریودعلا یکم 6ج امھعبت

 ۃما تھر اذإ اجش ضيا ال هلاَو دلا رح سلا ةمالعلا قا ےہ
 ہت ےہ ان ب ام“ بہا ت اخ ٭ یا

 نمو هتم نم لقالاب ہنامض انبھدمو «كلام مامالا بهذم كلذ أ

 ق هحص وا امك «هل ودب و لاش رب كالاها تاويل ںیہ قرف داب «نيدلا

۱ 

 قلق راتح ا هر" ييشاح يف هيلع تهبنو تے قئاقحلا" نع ڈیل دان شا

 .هفالخ در نمو «بهذملا وه ام ىفأ نم نايب عم « راتحملا ردلا
 ١ 11 9 1 ب 3 و ١ bora 2 . اں 1! ا 1

 ٠ رهنلا وه( رحبلا بحاص اهيف قفتا ةريثك رئاظن هانرك ذ یدلا اذ ۾

0 1 1 
 10 >H 1 ےا 0

 5 اطخلا انعاش تم 6 ههيسس یو وشریع و راتخملا ردلا و 3 حنملا 3

 01 1 : 5: : غ 0 3

 يمارتلال - راتحا در ييشاح 5 اهيلع تعيس .رظنلا قيس وأ .لقنلا

 ل اضآ زکذاف :اهيلإ ةلأسملا نوعي خلا ةمدققملا .بنكلا ةيجارم اهيف

 بتكلا صوصن اهيلإ مضأو ءاھنع لقنلا يق وهسلا عقو ىلا ةرابعلا
 مح عج ۱

1 

 ٰیغتسی ال ءاھباب ق ريظنلا ةميدع ةیشاح ا كلت تناك اذلف ءامل ةقفاوملا

 نيدلا نيرحاتملل بتلا هده نإ :لوقیو عي ئفيو «بهذلا وش اده نأ

 نأ راغب لاو لمعلا هيلع ام اهيف اوررحو «ہھلبق نم بتك ىلع اوعلطا



 رهام ذاتسأ ىدل هقفتلا نم ذب ال ۹۷ يتفملا مسر دوقع حرش

 .كل ہان رطس امك «هفالح مهنم عمي هنأو ,يبلغا كلذ

 ةماخ ق روطسلا ونه ام اقئاوم شكولا قةلاسم ثيقفأ هره تدك دقو

 ةدمع يفكصحلا نيدلا ءالع خيشلا ىلع رمألا اهيف هبتشا دقو ؛بتکلا
 ےک ات 5 1 1 1 ۓ ا و

 هرهظ 2 !ويتك دالابلا فم نم ةعامج كيب هب تیتفُا يذلا یاوج

 ضعب دازو ء"راتخملا ردلا" يف عقو امل نيقفاوم «هب تيتفأ ام فالخب

 ہنأل ؛لمعلا هيلع يذلا وه لا يف يذلا اذه نأ" :نيتفملا ءالؤه

 رظناف . مكنم هلبقن ال هفالخ مكدنع ناك نإ هنأو «نيرخأتملا ةدمع

 ىلع مادقالاو ةیغرشلا ماكحألا ف روهتلاو «ميظعلا لهجلا اذه ىلإ

 ةيشاح عجار لئاقلا الس تبل .ةعجارم ںودبو ملع ل ودب ايتفلا

 نوكي ام برقأ اھفإف ؛ راتخملا ردلا ىلع يبلحلا ميهاربإ خيشلا ةمالعل ۱ ذأ اق جا ینا كلا د أ قا نإ هيلا ةرالعلا

 .ريبعتلا يف أطح ىئالعلل عقو ام هنأ ىلع اهيف هبن دقف «هيلإ
 م = اے

 ول

 [ رھام ذاتسأ یدل هقفتلا نم دب ال

 يف علاطيو أرقي صخش يف لئس «رجح نبا ةمالعلا ىواتف يف تیار دقو
 8 مو ع هسشنب ةيهقفلا بتكلا

 یی ×× 0

 یا ما كالذ هل زوج لهف ءبتكلا

 يف هتعلاطم ىلع دمتعيو فيو ءخیش هل

 لهاج يماع هنأل ؛هوجولا نم هجوب ءاتفالا هل زوجي ال" :هلوقب باحأف
 هل روح دي نيربتعملا خياشملا ٠ یس ملعلا ذدحای يذلا لب «لوقي ام يردي ايل

 ےہ

 9 0 : ے1 2 1 : 7 ۱ ۱ و م
 نم الو :ہ لہ يوونلا لاق عل ناک نف الو باک نب يمي لا

 يف ةفيعض ةلاقم ىلع مهلك نودمتعي دق نيرشعلاو ةرشعلا نإف ؛ةرشع



 ةياورلا رهاظب ءاتفإلا بوجو ۱۸ يقفملا مسر دوقع حرش

 نع ملعلا ذخأ يذلا رهاملا فالخب ."اهيف مهديلقت زوجي الف ءبهذملا
 ملعيو «هريغ نم حيحصلا زيمب هنإف «ةيناسفن ةكلم هيف هل تراصو «هلهأ

 ,سانلا يفي يذلا وه اذهف «هب دتعملا هحولا ىلع اهب قلعتي امو لئاسملا

 اذإ- 7 «هريغ امأو «ىلاعت هللا نيبو مهنيب ةطساو نوكي نأ حلصيو

 كلذ رجازلا ديدشلا رحزلاو غیلبلا ريزعتلا -فيرشلا بصنملا اذه روست
 هللاو .یصحت ال دسافم ىلإ يدؤي يذلا حيبقلا رمألا اذه نع هلاثمأل

 .ملعأ لاقت

 بس رهاظب ءاتفإلا بوجو]
 لئاسملا نم ناك ام نأ :ہانعم لإ ةياورلا رهاظ ناك وأ" :يلوقو

 او هب ىفي «ةرهاظ ةياور نسح ا نب دمحم نع تيور يلا بتكلا

 بتك ريغ نم ىرخأ ةياور اوححص ول !معن «هحيحصتب اوحرصي م
 .ہوححص ام عبتي ةياورلا رهاظ

 رهش ىلإ ةلافکلا ةلأسم يف "لئاسولا عفنأ" يف يسوسرطلا ةمالعلا لاق

 ةياورلاب ال «ةياورلا رهاظ وه اع. الإ مكحب كجي نأ هل زوجي ال دلقملا يضاقلا نإ

 : اهنلع ىوتفلا نأ ىلع | وصني نأ الإ عةداشلا

 ےس 5

 5 |[ 8 + أ ۱ ےس
 - © || رف ۴ 8 | | ےس اپ

 اے ےس نے قے سے ایس ی ةعج ےل @ ییا (ےے ےن ان ات ١۱ ق لا سٹ الہ حت ق

 ۱ : |[ يق 1 0 یھت 5 | تہ

 ١ | غ ا آ 1 | ۱ ڈا = 2 1 سا و سک 5

 ب ص 5

 ۳َ 7 ريس | 1
 معلا ۵ محل ا ءءےےےىلآا 8 تسلا 8 ۔یصطرا عا

 ےس ھا ف : -ز 3
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 | ۱ ا ٭ أ |
 سلا ةع ةسافقفعععي اين ےس ےن آ عل ےل AFA Ra اےس ۰ اك فی -

 27 و ا

 ¢ < ۱ اے + ےس

 س 9 25

٠ i 0۲ءا٭پ ۹ ۳۴ ۴ : رتا  

 اع اے عج ںیم ےہ با



 [لئاسملا تاقبط]

 :تاقبط ثالث ىلع ةيفنحلا انباحصأ لئاسم نأ ملعا

 ےل

 تیور لئاسم یھو ءاضی أ ةياو رلا رهاظ یمسرو :لوصالا لئاسم :ی وألا

 , رك دمحم و « فس وپ واو عةفينح وبأ مهو «(بهذملا باخصأ نزع

 نمم امهريغو نسحلاو رفز مهي قحلي دقو ."ةثالثلا ءاملعلا" مم  لاقیو

 نأ ةياورلا رهاظ ىف عئاشلا بلاغلا نحل ةفينح یا نع هقفلا ذحأ

 رهاظ ب ىمست ىلا لئاسملا هذه مث .مهضعب لوق وأ «ةثالثلا لوق نوكي

 ٴطوسبلا' يه يلا دمحم بتك يف دجو ام يه «لوصألاو ةياورلا
 ."ريبكلا عماجلا"و «"ريغصلا ريسلا"و «"ريغصلا عماجلا"و «"تادايزلا"و

 دمحم نع تیور اھل ؛ةياورلا رهاظب تيم امنإو ."ريبكلا ريسلا"و
 ةثغ ةروهشم وأ ۂرتاوتم ام هتع ةعبات يهف «تاقثلا ةياورب

 بهذملا باحصأ نع ةيورم لئاسم يهو «رداونلا لئاسم :ةيناثل

 دمت رععأ بنك ,ق ام لب «ةروكذملا بلا ىف آل نکل تروق ذا

 < تايقرلاو ؛ تایئاجرح ا" و :"”تايتوراشا"و :"تايناسيكلا ےک اهريغ

 ةرهاظ تاياورب دمحم نع ورث مل اهنأل ؛ةياورلا ةرهاظ ريغ اهل ليق امنإو
 .ىللوألا بکلاک ةصيكحص اث

 ءاهريغو دايز نب نسحلل "درج لا باقك ك ؛دمحخ ريغ بتك ق امو

 دعقي نأ وهو ءءالمإ عمج "يلامألا"و .فسوي يبأل يلامألا بتك اهنمو

 هللا هحتف ام ملاعلا ملكتيف -سيطارقلاو رباح اب ةذمالت هلوحو - ماعلا

 ام نوعمجي مث ذمالتلا هبتكتو لعلا يف هبلق رهظ نم هيلع ىلاعت

 ةداع كلذ ناکو ."ىلامألا"و "ءالمإلا" هنومسيف ءاباتك ريصيف «هنوبتكي



 امل تورحخأتللا ن ودهتحا اهطينتسا لئاسم يهو «تاعقا ول او ىواتفلا :ةثلاغلا

 مهو .نيمدقتملا بهذملا لهأ نع ةياور اهيف اودجب مو كلذ نع اولكس

 مهو لر ملهو اشا باحصأ ۾ دمح و فس وی يبأ پاج ا

 .خیراوتلا تبت و ءانباحصأل تاقبطلا بتك مهتف رعم حجو نوریٹک

 نب ريصن و :لتاقم نب لمحو ؛ةملس یس لمح : لثم مهدعب نمو ؛یراحبلا

 یلاع ضا اوفلاخي نأ مه قمتي دقو ,مالس نب مساقلا رصنلا یباو وى

 ثيللا يآ هيقفلل "لزاونلا باك" انغاب امیف مهاوتف ف 9 باتك لوأو

 اھل الأ رس 1 اج ا یس ۓرا خ1 0چ. 1
 ںراونل عومحمب ك رح اتگ ۵ لعب خياشم عج مت «يدنفرمسن

 .ديهشلا ردصلل تاعقاولا و «يفطانلل "تاعقاولاو
 ےن اھ ٤ ۱ 2 00 ےس و 7

 ىواتف' ف 2 ,ةزيمتم ريغ ةطلتخم لئاسملا هده نورحاتلا رك د 3

 'طیح ا باتك" يف امك مهضعب زيمو .امهريغو "ةصالخلا"و '"ناخ ىضاق

 «رداونلا مث ءلوصألا ل ان انس ال وأ E هنإف ؛یسخرسلا ن :نذلا یضرل

 .لعف ام معنو «ىواتفلا مٹ



 'طوسبملا" خس ۱ يتفملا مسر دوقع حرش

 ["ظاوسبلا"غتن]
 اهرهظأو «ةددعتم دمحم نع يورملا "طوسبملا" خسن نأ !ملعاو

 نم ةعامج "طوسبمل" حرشو «"يناجزوجلا ناميلس يبأ طوسبم'

 ىمسيو ء"ہداز رهاوخ"ب فورعملا ركب مالسإلا خيش لثم «نيرحاتملا

 ورع مقاطويسعو ۔اھریطو نارلفا مالا سشو .؛"ريلكلا طويلا"
 حارش لعف امك دمحم طوسبم ب ةطلتخم اهوركذ «ةقيقحلا يف

 :لاقيف ءامهريغو ناخ يضاقو «مالسإلا رخف لثم ."ريغصلا عماجلا"

 .هريغ يف اذكو «هحرش دارملاو "ریغصلا عماجلا يف ناخ يضاق هركذ

 ليعامسإ خيشلا حرشو «"هابشألا ىلع يريبلا حرش " نم اصخلم یھتنا

 . رردلا حرش ىلع يسلبانلا



 ۔ مل د رمز اكول تے ا رح
 [لوصألا ةياورو ةياورلا رهاظ]

 راب اشاب ناک نبا ةماعلا قرف لف الش

 یور هنأ و "طيحلا" يف ركذ هنإو .اهمرحم ةقفن ردق كلمت نأ

 ءاهمرحم ةقفنو اهسفن ةقفن زن ىلع تردق اذإ اھأ ةفينح يبأ نع نسا

 رهظ انه نمو :لاق مت م کر نع تایا ورلا ثیرطضا .جح ا همر

 (ةشنح أت نسخا ةيا هر فیا ورلا رهاظ ن . يف ىسح رسلا ( مامإلا دارا نا

 :لوصألا نم دارملا ذإ ؛لوصألا ةياورو ةياورلا رهاظ نيب قرفلا حضتاو -چ-

 ہل خال ةياورل ةفلاخم ن وكت نإ كنتم مزلي هي اڈفیبس يأ نع نسحلا

 بگ یی دمح اهاور وأ «رداوتلا پتک ےک نسخا اها ور نوكي كش

 :هلوق ليلدب تتع بارظضالا مدعل (نسحا ةياور ركذ امنإو :لوضالا

 رهاظ اإ : ىسح رسلا لوقف کٹنیح و چ نع تاياورلا تبرطضاو'



 ريسلا ینعم ۳ يتفملا مسر دوقع حرش

 ىدحإ ین (لووصألا تگ 2 اهرك ذ كييف نأ * ةانعم « ةياورلا

 نوكت دق رداونلا ةياور نأ هنم مزلي ملف مزلي ملف ذعنيحو «هنع تایاورلا

 لوصألا بتك يف تركذ اذإ ةياورلا رهاظ نوكت معن ةياورلا رهاظ

 ال نأ تم مرلي ال رداونلا بنك قا اعركذ نإف ةةلأسملا هذهك اضيأ

 ںی ةرابعو قیاورلا رهاظ تنگ 8 اض ڑگ ڈ جا لاما ہذف

 ىلع ةلفغلاب هم زحل هحج و "اف دئنیح و «كلذ ىلع e هي "ةریغذلا و

 [رّيسلا ىنعم]
 صتخت :عرشلا یٹو .رومألا يف ةقيرطلا :يهو ریس عمج رّيِسلا :ةمتت
 . ةيادحلا" يف اذك «هيزاغم يف 525 یبلا ريسب

 ؛ركذملا ةفضب اهوفصوف «ريبكلا ريسلا :اولاقو" :"برغملا" ىف لاق

 ريس و .رهظلا ةالص :مهوقك «باتك وه يذلا فاضملا ماقم اهمايقل

 ريسلا"ف ذئنيحو ."ريبكلا عماج"و «"ريغصلا عماج"ك ًاطخ "ريبكلا

 نيسلا حتفب- ال ؛عمحجلا ظفل ىلع -ءايلا حتفو نيسلا رسكب- "ريبكلا

 .هل ةفرعم ال نم ضعب هب قطني امك «درفملا ظفل ىلع - ءايلا نوكسو
0 

 ےس : ۱ 5-5 . . کا ۱
 اک | : سا بے | ۱ | أ | ا ع

 PS استا ڈا سیل | گا سا ںیہ ے اے اص است صا ةنععسط | فا ا

 9 - این ۵ یا ۳ چ ا یت

 خ

 aî وا ا کپ . ۳ | 75
 ها اكل اص لأ ساكع كش امق ۵ عر اک ا ا «٭د اسا

 اديس اےس

 | متم | ۱ 2 |
 اویل | ةي یے ایدی ےہ ےسا تأ ايظا ل کا ین 2 ےب ا تأ



 "ريغصلا عماجلا" فيلات ببس 24 | يتفملا مسر دوقع حرش
 [لصألاو «لوصألا بتک]

 يف ةيادلا لوق هنمو «لوصالاب یمست ةياورلا رهاظ بنتك نأ اتمدق
7 3 2 72 97 

 .ظوسيملاو ؛تادایزلاو :؛نعماج ا ةیاور :لوصألا ةیاور كانهم"

 «تايناسيكلاو ؛تایقرلاو «ىلامألاو ؛رداونلا ةياور :لوصألا ريغ ةيا

 هرسفيو «'لصألا" يف دمحم هركذ" :نولوقي ام اريثكو ."تاينوراحملاو
 5 جگ : 1 1 :

 كل رهتشا طظوسلا وع وه د رقم لصألا لا ملعف 5 طظ وسیللا ےک حارشلا

 نا يمس :“نایبلا ةیاغ" نع ديعلا ةالص

 تادا رلا" 5 5 یک 5کلا 2 34 "ريغصلا عماجلا مث : ال وا فنص هنال (الصا

 وه هيف امف "لصألا'' دعب دمحم هفّتص "يقل عماح ا" نإ :لاقو
 اےس اح 3

 ["ريغصلا عماجا" فيلات ییا

 هنع هيوري اباتك هل عمجت نا فس وي وہا هنم بلط هنأ :هفيلأت ببسو

 كرابم باتك وهو .هبجعأف هيلع هضرع مث «هل هعمجف «ةفينح ىبأ نع

 لاق ابك ءةلأسم نيثالثو نیتاو ةثام سمو فلآ ىلع لمتشي

 يف هقرافي ال هردق ةلالحج عم فس وی ابأ نا :مهضعب وک ذو قود يا

 وهف باتكلا اذه مهف نم" :لوقي يزارلا يلع ناكو .رضح الو رفس
 .هب هونحت يح ءابضقلا ادا ن ودلقي ا اوناک و اا مهفأ

 ىلع ضرع امل "ريغصلا عماجلا نأ م مالسالا رخف 6 "نايبلا ةياغ" .ن



 "ريبكلا رّيسلا" فيلأت ببس يتفملا مسر دوقع حرش

 هأطخ لئاسم الإ هللا تیغ وا ظفح" :لاقو ةهكسخعسا :لقسوبي یف

 ."يسنا ہدکلو اھتظفح انآ" :لاق ادم كلذ غلب اسلف "هنغ اھٹیاور ف

 .لفاونلاو رتولا باب يف رحبلا يف اهركذ «لئاسم تس یهو

 ["ريبكلا"و MN +« |(" نيب ب قاف

 نسح ا نب لوک قبلات لک ۰ 8027 سہ ف سلا" ق لاق و

 «دمکګ و فس وی يلا کلا قافتاب وهف جے رو ا ےن فوصوم

 .'فسوي ييأ ىلع ضرعي مل هنإف «"ريبكلا" فالخب

 "لا لا ف 0 ء"ريبكلا ع اأ 9 34 ا نوذأملا" و ن ۳٣

 ام نأ" :مساق ةمالعلا هذيملت ىواتف يف امك مامحلا نبا ققح ا ركذو

 اص لو اينما مف دع قاع

 کلا رثيبلا": فيلات بیس]
 ريسلا ىلع هحرش لوأ يف يسحرسلا ةمئألا سمش مامإلا ركذو
 ببس ناك :لاق مث هةةقفلا فا دمع ةفتصا قينضت ۳" وه ےس

5 3 

 ' نأ هفيلأت
 بيب

 م اع- يعازوألا ورمع ن 0 ريغصلا ريسل

 ان :لاقف یف ارعلا ليغ : ليقف ؟باتكلا اده ن اقف -ماشلا لهأ

 ںیسلاب مه ملع ال هنإف !بابلا اذه يق فينصتلاو قارعلا لهأل
0] 

07 

 زاجحلاو ماشلا بناجب نس تناك هباحصأو ہیک ہللا لور ي زاغم ۾



 ےرفو كلذ دظاقعف زادہ الخ غلبف . "احتف ةثدحم اھفاِف ؛قارعلا نود

 :لاق یعازوألا هيف رظن امل هنأ یکحف .باتكلا اذه فّنص يح هسفن

 ك ريع ىلاعت هللا نإو «ملعلا عضي هنإ تلقا تیرا نب سه ادار
 ايبا ٭ بلا

 ےہ e گا ےک فو ےن ایا یک و e و ا 8 ري د نك ذي

 )1¥ :فس وپ) يلع

 ىلإ ةلسع ىلع لمح نأو. ءارتقد نيتس ق اذه کپ نأ دمحم رسما مث

 .هنامز رخافم نم دلع ۾ «كلذ هبجعاف «ةفيلخلا تان

 حيجارلا ىلإ رظنيو ءلئالدلاب رظنب نأ دهتجملل راتخملاو لضفألاف ؛اهيف
 چت خياشملا راتخ نأ الإ ريس وهو يالا دلا عمان دلقملاو لوم

۱ 1 

 فر ل ۱ کا ولو ےب لمعلا بجيف ها ناو رخال
 ا ب ت ر

 e ا ا ے ا | ۱ ا ا ا وک 3 1 :
 احلا هه ليهشلا هک احا احلا بتات تنتتلا ہم ۾

zi =مس ےک  

 : ا : ټل EET زغآ ۷ . نا ا
 ن 7 د همالا سم ط وسیم سو سوب چہ ید تی و ےس ى وفا

 | 2 ۱ ۱ ۱ | م

 العن ك سل و ھةقلحتےپں امعن یل ل وھٹلا لمتعم
 هه ےہ 35 دوق َ ان 4 37 وت "7

 اج عكا ے1 5 و .E N E اس ےن سس ا ےل 7
 عش ج انک لآ فج نق بقلم هناف كز ولا ہاضتقا يعل هيف ةمالا سم دش سیم

 1 7 5 7 ۱ 1 ر0 2 5 3 0 -- 1

 ناولحلا ةت الا سج مهنم انتجت نم ةعامج ةمئالا سم د تبق :۵دباق .مامإ

 واكسلا دع لمح الا نس: مھنمو ؛یسخ نقلا ةمكألا یس ككا مهنم و
 ےس

. £ 5 4 2 

 ةمئالا سم ھنبا موا يي رح ر لا دمحم س ةمٔئ الا سم مهنه ه ؛يردرحلا 3 و 0 5 5 5 ا 24 3 ۱ ف 5 5 |

 1 1 E | - ابا نک رس 5 رر | 1 ا : 7 |
 مچ 8 يقهيبلا ةمئالا سا يصل ي رک رزلا لمحت نس ركب نب مم نيدلا دافع

 ف انك 34 مالسإإلا نس "ےہ یاس أه | ريتك و ند ومحل نجم | و :یيیدنجزو ا ةمئالا سی

 ٢" 3 1 ا

 ھم ا لصف يق ررغلاو رردلا ىلع يدنفآ حون ةيشاح



 ا فصل ےس ت E ا ا سا جس
 [مكاحلل "يناكلا باتك"]

 دمحم مالك عمج وه "يفاكلا تنا نإ" ۵ ريغ و "ريدقلا ح تف" لاق
 بع

 رخ
 ۱ "ةياو رلا رهاظ بك يه ي ىلا جيلا هتك

 لئاسم بتک نم نأ ملعا" :يريبلا ميهاربإ ةمالعلل "هابشألا حرش" يقو

 لقن ف دمحم باك ومو «ديهشلا ىكاحلل "قاكلا باتك" لوضألا

 یسخرسلا ةمئألا سمه مهنم «خياشملا نم ةعامج هحرش «بهذملا

 . يسحخرسلا طوسبم ب روهشملا وهو
 طوسبم :یس وس رطلا ةمالعلا لاق :يسلبانلا ليعامسإ خ ےشلا لاق

 لوعي الو في الو «هيلإ الإ نكري الو «هفلاخي اب لمعي ال يسحترسلا

 . هيلع الإ

 هدشنا اه اهتم هدم لب ةريق“ اراعشأ ہۃقاقط ىف علا رگاذز

3 ۴ 

i [1 5 7١ جا و ۱ :  
 هذ اممم دی رشا ۱ ردلا 8 رحيبلا وش هنإ یسحجح رسلا ص وسیم كيلع

 ا جار اس ۱ ۱ 2 0 5 5 ا

 هلئاس بئاعرلا ءاطعإب باحي هتاف هيلع الا دمتعت الو

 ايلا ائ - هحرش يف يلعبلا هللا ةبه خيشلا ةمالعلا لاق

 ةمئألا دحأ ؛یسحمرسلا لهس يأ نب دمحم نب دمحم ريبكلا مامإلل

 قاولحلا ريرعلا دبع ةمقألا سم مرل سا هيقفلا ملكتملا رابكلا

 ؛فینصتلاب ذحأو «هنامز لهأ رظنأ راص يح «هب جرختو

 دج ز واب نجسلا ف وش ۾ لقلعس رشع ةد وح "طو یا یلماو



 مكاحلل "يفاكلا باتك" ۴۸ يتفملا مسر دوقع حرش

 یمسیو لوک و «فس وی ال اهنم 3-27 تاطوسبم ةیفنحللو

3 : 
 ےس 2 - اے

 دیسللو يك ود زیلا ىلع هيحألو «ي ودزبلا تل يل و :ناولخا ةمئألا

 .كدمح سو رصت تسلل الو ید مسلا نيدلا رصان

 وش ۾ ءادش "يسخر سلا طوسی كر دارملاف «طوسبمملا قلطأ ثيحو

 ريبكلا م اعلا ,ديهشلا مكاحلا فاك وه اذه "يفاكلا"و ؛"يفاكلا" حرش

 ه هللا لبع نب لیا نب دمحم نبا دی

 تگ ھا کک ٠ش تدخلا مريم .هترازو ناسارح ڪا اققا
re9 7 اےس ےل = نيم ا  

 ر ئ

 مهنع:تبتك نم ةلج يف تیار ام :"روباسي خيرات" يف مكاحلا لاقو

 هل مهفأو «هموسرب ىدهأو «ثيدحلل ظفحأ ةفينح يبأ باحصأ نم

 ةئام ثالثو نيثالثو عبرأ ةنس لوألا عيبر يف ادجاس لتق .هنم

 اهريغو تاراشإلا'و «'ىقتنملا"و «"رصتخملا" ديهشلا مكاحللو :تلق

 لدي ل ؛ دخملا ےک فيلأت يف باوصلا تيارف یسح ر سلا لوقو

 امك 'يثاكلا" حرش ال "رصتخملا حرش يسحرسلا طوسبم نأ ىلع

 هنأل ءاضيأ رصخخم قاكلا ناف ”هابشألا" ةيشاح ف یلعرلا ریا ههو
1 

 ةياغ" يف لقنلا رثكأ دقو «تملع امك ةياورلا رهاظ بتك هيف رصتخا

 ىمسملا هرصتخم يف ديهشلا مكاحلا لاق" :هلوقب ”قاكلا" نع "نايبلا

 3 3 01 سك ا ١إ

 .ملعأ ی اعت هللاو . قاكلا ب



 ةياورلاو لوقلا فالتخا ۹ يتفملا مسر دوقع حرش
- 

 كشنهمه تدع تاياو توءاحب هة حس 1 قفس ای ملعاأو

 - ا 7 ع 7 سا || |

 قافرلا رئاس هنف ات ىفابلاو اهضعب اهنم راتحا

 1 | | ۱ ےہ

 يف حصي ال هنا :لوصألا بتك يف ءاملعلا ةماع نع لوقنملا نأب ملعا 1 لا نأ و 5 7 : 5 ال 3

 كلذ نوک نيعت امهنم رحأتملا فرع نإف ؛ضقانتلل نالوق دهتخمي ةلأسم

 ضعب يف امك «هبلق ةداهشب هدعب دھتج ٹا حيجرت بجو الإو ءاعوجر

 لقن نإف خیرات فرعي مل نإ هنأ :اهضعب یقو .ةروهشملا ةيفنحلا بتك
 عبتم دجو ناف الإو «هدنع حيحصلا وهف «هيوقي ام هنع نیلوقلا دحأ ق

 الإو «دحو نإ تاححرملا نم رم امه حجر «بهذملا يف داهتجالا غلب

 هيف ىفملا ىوتف عبتا ايماع ناك نإو .هبلق ةداهشب ءاش امهيأب لمعي

 بوصأ وه ام. لمعو «نيرخأتملا عبت ًاهقفتم ناك نإو .ملعألا ىقتألا

 .مامملا نبا ققحملل "ريرحتلا" یف اذك .هدنع طوحأو

 [ةياورلاو لوقلا فالتخا]
 نال ؛نیلوقلا فالتخا باب نم سيل نيتياورلا فالتخا نأ ملعاو

 :ءلوقلا يف فالتخالاف «نيتياورلا فالخب امهيلع دهتحملا صن نيلوقلا

 امك «سكعلاب نيتياورلا ف فالتحالاو لقانلا ال هنع لوقنملا ةهج نم

 . ريرحتلا حرش" يف جاح ريمأ نبا ققح ا هركذ

 فالتخالا نأ : "رردلا" يف يغيلبلا ركب يبأ مامإلا نع هدعب ركذ نکل

 :ہوجو نم ةفينح يبأ نع ةياورلا يف



 ةياورلاو لوقلا فالتخا ۳٠ يتفملا مسر دوقع حرش

ie |ےہ ائ 0. 9 2 |[ عا 8 ع . 2 ےس ا ۱  

 اا ا 3 جم - یا ات 2

 .لوألا يوريف هملعي مل رحآلاو يناثلا يوريف هعوحر

 هجو ىلع ريعالاو «سايقلا هجو ىلع اهدحأ لاق نوكي نأ :اينعد

 . عم امك لقنيف ءامهدحأ دحاو لك عمسيف «ناسحتسالا

 نمو مکح ا ةهج نم :نيهجو نم اھ و باوجلا نو کی نأ ا

 .عم امك لك لقنيف «طايتحالا ةهج

 نم نيتياورلا يف فالعخالا نوكي لوألا هحجؤلا اذع ام ىلعف :تلق
 نيلوقلا فالتخا ىلع امهيف فالتخالا ءانتبال ؛اضيأ هنع لوقنملا ةهج

 نوكي دق نیتیاورلا لقان نأ هديؤيو .دحاو باب نم نان وکیف ندي هرم ا

 ؛لوصألا بنتك ن اتك يف نوكت دق نيتياورلا ىدحإ نإف ءادحاو

 :لوتضألا یک کد دق لب «رداونلا بتك يف ىرحألاو

 هجولا يقاني اذهو تب دمحم مامإلا وهو دحاو 8 نه لكلاو

 ؛نيريخألا نیھج ولا ىلع راصتقالا رهظألاف ؛يناثلا هجولا دعبيو «لوألا

 نوکی دق كلذ ضعب لب «ةياورلا هيف تفلتخا عرف لك يف و ١ل نكل

 نأ حلصي اميف ىتأتي امنإ اذه نکل .رحآلل رخآلا ضعبلاو ؛امهدحأل

 ناهجولا ىتأتي !معن «هريغو طايتحا وأ «ناسحتساو سايق هيف قاوكي

 .يوارلا فلتحا اذإ اميف نالوألا
 | يق دهتحملا ددرت ءاضيأ فالتخالا هوجو نم نإ :لاقي دقو

 لق لولدم يف هيأر فالتخال وأ «ححرم الب هدنع ةلدألا ضراعتل
 ا



 ٍدهتجم ىلإ نيلوقلا ةبسن ۳۱ يتفملا مسر دوقع حرش

 لک نلت یف آوا سوا دابتع نوكيب دق ل ايلدلا نإف «دحاولا

 مهارت اذ و «هيلا بنسنیف اقام ةهدنع مرتي فك لق م اباوج دحاو

 ححرتي ال دقو اذک هنع ةياور يو ءاذك ةفينح بأ لاق :نولوقي
 ةلأسم يف هنع نوكحي مھارت اذٰلو ءامهيف هيأر ي وتسيف ءامهدحأ هدنع

 هنع ةلأسملا يفو" :نولوقيف «هدنع امهيواست ديفي هجو ىلع نيلوقلا

 "نالوق وأ ناتياور

 [ٍدهتجم ىلإ نيلوقلا ةبسن]
 ححارلا ريغب ءاتفإلاو مكحلا لحي ال هنأ :يفارقلا مامإلا نع انمدق دقو
 نع زجعو ,دهتجلا دنع ةلدألا تصض راعت ادإ الإ «دلقم وأ دهتڪج

 ۰ ضاع لا 2 5 1

 تب ںیہ اج رک هلأ یس ال ھآ

 يف امهيواست ضرفلا دا ؛نيعم ريغ رخآالا نع هعوجر نال ؛هيلإ امهدحأ

 هعوجرو رخآلا نع هضارعإ مدع عم امهدحأ هدنع ححرت اذإ !معن

 ضرعأ ول امأ «هنع ةياور يناثلا رگ ديو «هدنع حجارلا هيلا بسني ؛هنع

 طقف حجا رلا وه هلوق نوكي لب «هل الوق ق هبي مل «ةيلكلاب رخآلا ن ت

 صعب هلاق امك ۶ وج رلا لعب ةلأسملا ق فالخا عفت رپ ال .کل
 سہ 2 أ با

 دعب لوق ىلع اوعمجأ اذإ رصع لهأ نأب مهضعب هديأو «ةيعفاشلا

 :قباسلا فالخلا عافترا يف نيلوق نويلوصألا ىكح دقف «مهفالتحا
3 ۱ 5 3 ۴ 

 .ىلوأ عامجإ هيف عقي مل امف



 دهتجمل نيلوقلا ناکما ۳٣ يقفملا مسر دوشع حرش

 [دهتجمل نیلوقلا ناكمإ]
 نوكي نأ نکی ال .هنأ نم اندنغ لوصألا بنك ق گد ام یل

 نیل مح ات امش = نئيبم هنأ ؛كلذ فانی ت کک نال وق :ةدعملا

 اے | راصي نيتيآ نيب ضراعتلا عقو اذإ هنأ :ةلدألا ضراعت يف اوركذ ام

 ‹«سايقلا ىلإف تضراعت ناف «ةباحصلا لا وق ىلإف ضر

 قوف ليلدب الإ رخآلاب لمعلا هل سيل «امهدحأب لمع اذإف «هبلق

 اٹھو" 7 ريغ نم ءاش امهيأب لمعي :يعفاشلا لاقو" :اولاق .يرحتلا

 ةلأسم يف انباحصأ نع ناتياورلا امأو .رثكأو نالوق ةلأسملا ف هل راص

 نکل «يرخألا :قررق ڈس اننا وسال نيتقو يف اتناك امنإف ؛ةدحاو

 .امهتم ةرخاتملا فرعت م

 امو «ريخألا ةفرعم مدعلف ؛"ناتياور مامإلا نع هيف" :لاقی امف اذه ىلعو
 نوكل وأ ؛ل وألا هل وق اھنأپ مهملعل امإ انک يع ةياور قو :هيف لاقي

 .برقأ اذهو «لوصألا بتک ريغ يف هنع تيور ةياورلا هذه
 مزلي هنأ ؛لكشم ةلدألا ضراعت ثحب 8 هورک ذ ام نأ ىفخي ال نکل

 ةدحاوب لمعلا هيف زوجي ال «مامإلا نع ناتياور هيف ام نوكي نأ هنم

 هيلإ بسني ال هنأو ءامهنم ةلطابلا نم ةحيحصلاب ملعلا مدعل ؛امهنم

 يف عقاو كلذ نأ عم «نييلوصألا ضعب نع رم امك ءامهنم ء
 «ىرخألا ىلع نيتياورلا یدحإ ںوحج ري مهارنو «یصحت لئاسم

 ددعت نایب نم يغيلبلا مامالا نع رق ام رهظي يدلاف .ةيلإ انقوبستيو



 ةقيقح هلاوقأ مامإلا باحصأ لاوقآ موس يتفملا مسر دوقع حرش

 هددرت نم ةانارك د ام هدايز عم ,مامإلا نع ةياورلا فالتعا ٤ هج وألا

 ع

 هدنع ححرم مدع عم هيأر يف امهنم لك لامتحاو «نيمكحلا يف

 .لمأتف .ةريغ وأ رح وأ «ليلد وف امھدحأ

 ةراملا ةعبرألا هجوألا نم ادارطا رثكأ هانلق يذلا هجولا اذه نأ ىفخي ال من

 ,ہریغو ءطایثحا وأ ءتاسحتسا هيف ام .هلوسشل نتيا ور لا فالخا ىف

 [ةقيقح هلاوقأ مامإلا باحصأ لاوقأ]
 .هعروو هطايتحا ةدش نم هلل ةفينح ابأ مامإلا نأ ملعاف كلذ ررقت اذإ

 وكل هجوت نإ" :هباحصأل لاق - ةمحرلا راثآ نم فالتحالا نأب هملعو

 هاكح امك ءاهحجريو «هنع ةياورب ذحأي لك ناكف ."هب اولوقف «ليلد

 : راثحملا ردلا" قف

 ارق تلق اه" فس ربا لاقا تاعا باک نم "ةيطاولولا" قر

 :لاق هنأ رفز نع يورو ."هلاق ناك دق ًالوق الإ ةفينح ابأ هيف تفلاخ

 ةراشإ اذهف ."هنع عحر مث هلاق دق الإ ءيش يف ةفينح ابأ تفلاخ ام"

 ؛يأرو داهتحا نع اولاق ام اولاق لب «فالخلا قيرط اوكلس ام مهفأ ىلإ

 ةن نأ مهذاتسأ هلاق امل اعامتا
 یف

 اعطق ملعی عمهنم دحاو لوقب ليخأ اذإ و : یسدقلا يواحل ا رخآ قو

 هباحصأ عيمج نع يور هنإف ؛ةفينح نأ لوقب انآ هب نوكي هنأ

 يف اتق ام" :اولاق مقا :نیسخاو :رفوو ہلمعو فرب ناک رایگلا

 ناجا ديلع اسقار ,'ةقينح نا نع اانتياوو وغو لا الوق لاسم

 ام فيك هل الإ بهذم الو باوج هقفلا يق نذإ ققحتي ملف ءاظالغ

 .ةنقاؤملا زاغآ رطب الإ ہرغ لإ بسقاتو هناك



 حصاذإثيدخاب لمعلا +: _قفلاوسر دوقع حرش
 مكحلاك راص هنأل ؛هل الوق قبي مل لوق نع دهتحما عحر اذإ :تلق نإف

 سیل غةيف هل نيفلاخم ذباح ما هلاق امف دئنیح و :قتایس امك (خ وسنملا

 يفنحلاو ؟هيلإ بست فکشف مه بهاذم مهلا وقأ تراص لب ؛ةبھدذم

 .هريع نود هيلا بسن اذلو ؛ةفمینح ابا دلق اھ

 هلاوقأ نم اوذحأي نأب هباحصأ رمأ امل مامإلا نأب :"راتخملا ردلا ىلع

 ىلع هئانتبال ؛هل الوق هولاق ام راص «هيلع ليلدلا اهنم مهل هجتي اع

 .هجو لک نم هنع اعوجرم نكي ملف ؛مھغ اهسّسأ ىلا هدعاوق

 [حص اذإ ثيدحلاب لمعلا]
 ت "ةانشألا" ىلع هحرش لو ا ف يريبلا ةمالعلا هلقن ام اذه ريظنو

 نبا خیشو "ةينابهولا" حراش دلاو کلا ةنيحشاا نبال دشا رشا

 لمع «بهذملا فالح نیا ناک و تيدا حص اذإ :هصن ۾ «مامشا

 ايفنح هنوك نع هدلقم ج رخ كو يهدم قكللذ نرکیو :ةيدناب

 وهف ثیدح ا حص اذإ" :لاق هنأ ةفينح يبا نع حص دقف «هب لمعلاب

 نم هريغو ةفينح يبأ نع ربلا دبع نبا مامإلا كلذ ىكح دقو ؛ "یھذم

 .ةعبرألا ةمئألا نع نارعشلا مامإلا اضیأ هلقنو ."ةمئألا

 ةفرعمو ؛صوصنلا يف رظنلل 9 ناک نمل .كلذ .نأ یفنی الو

 هب اولمعو, ليادلا ي بحلملا لغأ رظن اذإف .اهححوسمع نم اهمكخ
 كش ال ذإ ؛بهذملا بحاص نذإب ارداص هنوكل ؛بهذملا ىلإ هتبسن حص

 رفحا ذر اذلو ۔یزقألا ليلدلا عبتاو: هع عسر هليلد قفعطب ىلع ول هنأ
 یش یا ےہ : اےک یک سہ وہ * |[ ا



 حص اذإ ثيدحلاب لمعلا ۳٥ يتفملا مسر دوقع حرش
 نع لدعي ال هنأب «نيمامإلا لوقب اوتفآ ثيح خياشملا ىلع مامحملا نبا

 .هلیلد فعضل الا مامالا لوق

 اونذأي مل ذإ ؛بهذملا يف الوق قفاو اذإ امه كلذ دييقت يغبني :اضيأ لوقأو

 نأل ؛انتمئأ هيلع قفتا امم ةيلكلاب بهذملا نع جرح اميف داھتجالا يف

 ہار امت ححرأ اليلد اوأر ہما رهاظلاف «هداهتجا نم ىوقأ مهداهتجا

 نیققحشا ةمئاخ هخيش قح يف مساق ةمالعلا لاق اذهو «هب اولمعي م يح

 لاقو ٴبھذملا فلاخت ىلا انخيش ثاحبأب لمعي ال" :مامهلا نب لامكلا

 نب روصنم نب نسحلا ةمالعلا مامإلا لاق :يرودقلا ىلع هحيحصت يف

 مسر :یواتفلا باتك يف 'ناخ يضاق" ب فورعملا يدنجزوألا دومح

 يفملا

 فيو مهيلإ لیمی هنإف «مهنيب فالح الب ةرهاظلا تاياورلا يف انباحصأ
 نوكي نأ رهاظلا نأل ؛انقتم ادھتجب ناك نإو هيأرب مهفلاخي الو ءمهلوقب
 ظن الو مھداھتجا غلبي ال هداهتجاو مھودعی الو انباحصأ عم قحلا

 اوزيمو «ةلدألا اوفرع مهنأل ؛اضیأ هتجح لبقت الو ؛مھفلاخ نم لوق ىلإ

 نع ةيورم تناك نإ «ةلأسم نع يفتسا اذإ انباحصأ نم اننامز يف

9 8 5 0 

 ةمئالا ناھرب حج نع ن وح لقن خا ہدص نيبو تبل و حص ام یاب

 اس

 .فاصحلل "ءاضقلا پو” ىلع

 رم امك ءاهوخنو ةرورضل انتمئأ هيلع قفتا امع اولدع اعر نکل :تلق

 ي يلا تاعاطلا م هوحنو «نارقلا ميلعت ىلع راجگٹتس تس الا لايق ف

 زوجي دئنیحف ءاقباس هانررق امك «نيدلا عايض اهيلع راجئتسالا كرت
 ٍتأيسو «"يسدقلا يواحلا" نع ابيرق هركذن امك ءمهوق فالخب ءاتفإلا
 .فرعلا ىلع مالكلا دنع حرشلا رح انضيأ ةفسب



 مامإلا دعاوق ىلع خياشملا تاجیرحت ۳< يتفملا مسر دوقع حرش

 [مامإلا دعاوق ىلع خياشملا تاجیرخت]

 نع جرخی ال ءمظعألا مهمامإ باحصألا اهيف فلاح ام نأ :لصاحلاو

 فرعلا لک خياشملا ہانب ام اذكو «ن وربتعملا خياشملا هححجر اذا هبھذم

 ؛اضی ةشدم نع ج دي كلذ وك و ہرورضلل و نامزل ریعت تداحل انا عن عج ع 9 تاک رغو رال را تارا یا تواخلا

 ام اذک و یاماإلا ههحج نم هب ن وذأم میھدنع هليلد حج رتل ہوحج ر ام نگل

 ؛هولاق امم. لاقل اّیح ناك ول هنأ رابتعاب «ةرورضلاو نامزلا ريغت ىلع هونب

 . هبشلم یضتقم وهف ءاضیآ ہدعاوق ىلع بم وه اھنِإ هولاق ام نأ

 3 ,i NN ٭ ںی ۴

 و :لاقي ال نأ ىغبني نگل هنع يور اميف الإ ءاذك ةفينح وبا لاق

 .انلق امك «"اذك ةفينح يبأ بهذم ىضتقم" :هيف لاقي امنإو ءاحيرص

 ىلع سايقلاب وأ «هدعاوق نم ماكحألا ضعب خياشملا تاجیرخت هلثمو

 لاقي ال هلك اذهف ."اذك نوكي اذكب هلوق سايق ىلعو" :مهلوق هنمو «هلوق

 لهأ لوق هنأ عع. هبهذم ىمسي نأ حصي !معن «"ةفينح وا لاق" یف

 .هبهذم ىضتقم وأ «هبهذم
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 اذإ :ءاضقلا باتك يف "ررغلاو رردلا" بحاص لاق امل اذه نعو

Nضا 5 :لاق - "ذفني ال «هبهذم فالخب هيف دهتجم 28 يضاقلا  

 El فالخب امکح سیلف مامالا یا ا

 م ا١ سس 01 أ ده ا 1 ۳ ںی یس نک و ٰ
 لئاسملا ةبسن نم برقا ؛هبھدم ىلإ ةجرحلا لئاسملا ةت لأ رهاظلا و

 هدعا وق ىلع ةينبم ةحج رخملا ند ؛هيلإ لمح وأ فس وی وی اك لاق يلا

 7 ۱ ١ ١ ا[ ا ا لئاسملا امأو ءهلوصأو
 باحصا نم هوحنو فسوي وبا امي لاق ي



 مامإلا دعاوق ىلع خیاشم ا تاجيرختلا مب يتفملا مسر دوقع حرش
 ہال ؛مامإلا دعاوق اهيف اوفلاخ محل دعاوق ىلع ئبم اهنم ريثكف «مامإلا

 .لوصألا بتکب ةف رعم هل نم هفرعي اك ءاهلك هدعا وق اومزتلي م

 نوكت - رم ام ىلع - هنع تاياور مهلاوقأ تناك اذإ :لاقي دق !معن

 ایا اذه ىلعو .اهيلع لاوقألا كلت ءانتبال ؛اضيأ هل دعاوقلا كلت

 ىلا هدعاوق ىلع اهئانتبال ؛برقأ هبهذم ىلإ تاجيرختلا ةبسن نوكت

 .باحصألا لاوقأ نم حص ام ذفني امك «هؤاضق

 هللا و «باهولا كلملا حتف نم تایلا اذنه ف ہریرھت جا رھظ اف اذهف

 .باملاو عجرملا هيلإو ءباوصلاب ملعأ ىلاعت

 تیا ١
 اتخلا وش ب ووقعي لوقف رایتحا هلا كح م تیح و

 ۲ ۱ ۲ 1 5 , : پک 5 5

 نسحىا دایر نباو رثگر مح ہسحلا هلوقش دمحم 3

 ةأح اص مامالا فلاح لإ ہهآأوتف قى رییختلاب اف ۾

 عصا داهتحج ید تشم ےن حجر ی وفا هلل د نم لیقو ::٠ تقملا ر یوقآ ةليل



 بهذملا تاياور نيب بيترتلا ۳۸ يتفملا مسر دوقع حرش

 [بهذملا تاياور نيب بيترتلا]
 ق كيف روق الل اسفآ ہیلع ققا اه نأ اننا ماتررق اس عسلع لق

 .حصأ مهيأر نأل ؛هيأرب هنع لدعي نأ مهبهذم

 ءاوس «ةفينح وبأ هراتخا ام مدقي اوفلتحا اذإ مآ ىلإ انه ترشا

 ہراتخا ام مدق نايمحلا هل دج وی م ناف جال

 مامإلا هداع و «مامإلا باحصا ريك فس وي يلا مسا وهو ( ب وشعی || م | ۱ ےہ رھا ےہ 1 1

 ١ اأن 1 س0 ںیم : ١
 فاد ناک و 6 كقينح يلا نع ب وفعی . ل هشيف ءملعلا هس اب هك كي
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 اعیمج هللا مهم ر - ةفينح یی هخیش عم ابدات «فس وي يلا نم ةيص وب

 ك يلال دحوي مل ثيحو - ةمايقلا موي ىلإ عفنلا ممي ماداو ؛مھب انمحر و
 - 1# تگ 3 ےس وع اج

 ةقينح أ اخوا لجأ ؛نسح ا نب دمحم لوق مدق «رايتحا فس وی

2 

 يف امهوقف «دايز نب نسح او رفز لوق مدقي هدعب مث «فسوي يبأ دعب
 ٭اا . . 3 ۲ ٠ یم ةه ىلا 21 11 رب ےس 5 ئ٦

 ہّملاحخ ادا :ليفو . نسخا ل ومب مهنلا ه رابع نک «هدحا و كبل ر

 دیتا فلا الا ريحت ا : ليقو .فملا ریختی «لوقب درفناو هباحصا

 .ئوقأ هليلد ناك ام راتخیف
 لوق لغ قالطالا ىلع ئروققلا ك :"ةیجارسلا ٰیواتقلا'' ف ل 5 3 ج 2 اپ 5 ٠ |1

 ۱ ۱ / +0 2 | = ےن "E #B 2 جو
 نب نسحلاو رفز لوف مث دمحم لوف مث ءفسوي ىلا لوف مث «ةفينح يلا



 بهذملا تاياور نيب بيترتلا 1 ۳۹ يتفملا مسر دوقع حرش

 لج وت : E : يسدقلا ي واحلا اک زا ٤ لاقو

 دمحم لوق رهاظب مم ءفسوی يا لوق رخاظب ما «ةياور ةفينح يبأ

 ناک نم یخآ ىلإ مكةلاف کالا بضروخي نيسنللو رفز لوق.رغاظب م
 د هلق لاقر ,ےلاکشڈلا رابک نرم

 "ليدل ة وقل ةريعل ا نأ حصألاو .امهوق رهاظب
 لودعلا زجب مل ءباوج ىلع هابحاصو ةفينح وبأ قفتا اذإ هنأ لصاحلاو

 باوجب امهتع.ةرفلا اذإ اأو .امجدحأ هقفاو اذإ اذك و :ةراورضل الإ ہن

 ىلع اقفتي مل نأب ءاضيأ باوجب امهنم لك درفنا نإف «هيف هافلاخو
 ىلع اقفتاو هافلاح اذإ امأو .اضيأ هلوق حیجرت رهاظلاف «دحاو ءيش

 حجري :ليقف «بناح يف امهو بناج يف وه راص يح «دحاو باوج

 .ىفملا ريختي :لیقو كل راپا 97 هللا دبع مامالا لوق اذهو ءاضيأ هلوق

 "ادهتحم فلا نكي مل اذإ حصأ لوألاو" :"ةيجارسلا" لوقو

 .ادهتحج ىفملا ناك نإ يناثلا لوقلا رايتحا
 هيلع نيعتي الو «هل رهظي ام یفیف ءلیلدلا يف رظني هنأ :هرييخت نيعمو
 حصألاو" :هلوقب اضيأ "يواحلا" يف هححص يذلا اذهو .مامإلا لوق

 .دهتحملا نيفملا ناش ليلدلا ةوق رابتعا نأل ؛"ليلدلا ةوقل ةربعلا نأ



 مامالا نيبحاصلا ةفلاخم مکح ٤ يتفملا مسر دوقع حرش

 مامإلا لوق عابتا a لاوق ةنالت هابحاص هفلاح اذإ اميف راصف
 ايا ر

 ۱ 5 3 ؛ «:فلاثلا ۔اقلل لا ٠ هاغلا نع از
 یب لیصفتل حصا وهو : 4 .اقلطم نحس : ناش . رڪ "اب

 قيف وت اذيه نأ رهاظلاو .قاب ایگ ناخ یضاق مرج هبو «هریع و دهتجا

 ريغ وه ىذلا ىفملا ىلع مامالا لوق عابتاب لوقلا لمحب نیلوقلا نیب

 5 م ا Re ےس
 دهتجلا فلا ىلع رييختلاب لوقلا لمحو «دهتحج

 لإ دمحم مث ءفسوي يبا لوق مدقي «صن مامإلل دجوي مل اذإو

 حجرتی امك ريختيف دهتحلا ن ىفملا امأ .دهتحملا ريغ قح يف اذه نأ رهاظلاو

 .هلبق ام ريظن هليلد ہدنع

 [مامالا نيبحاصلا ةفلاخم مكح]

 هقفاو اذإ مامإلا لوقب ذحألا يف فالخ ال هنأ :اذه نم ملع دقو

 اهيف افلتخم ةلأسملا تناك نإو :ناخ يضاق مامإلا لاق اذلو ءامهدحأ

 يأ ءامهوقب ذحأي «هيبحاص دحأ ةفينح يبأ عم ناك نإف ءانباحصأ نيب

 باوصلا ةلدأ عامجتساو طئارشلا روفول ؛هقفاو نمو مامإلا لوقب
 رصع فاالتخا مهفالتحا ناک نإف ءكلذ يف هابحاص هفلاخ نإو .اهيف

 لاوحأ رييغتل ؟هيبحاص لوقب دخای «ةلادعلا رهاظب ءاضقلاک' نام

 نيرخأتملا عامجإل ؛امهلوق راتخی اهوحنو ةلماعم او ةعرازملا فو .سانلا

 هيلإ ىضفأ اع لمعيو «دهتحجا ىفملا رخ كلذ یوس اميفو .كلذ ىلع

 ."ةفينح یبأ لوقب ذخأي :كروابملا نب هللا دبع لاقو .هبآو

 ثيدحلا حص اذإ" :هلوق نم مامإلا نع لقن ام نأ انمدق و اک :تلق

 رهظ امك ةيلكلاب بهذملا نع جرخي م ام ىلع لومحم «"يهذم وهف



 مامالا نيبحاصلا ةفلاخم 5١ يتفملا مسر دوقع حرش

 اس نقلا لإ و ليلدلا ع ابتا زاوج هاضتقمو :قباسلا ری رقتلا نم ات

 اذإ :"ةيناحراعتلا" نع "رحبلا" ىف لاق اذهو «هيبحاص دحأ هيلع هقفاو

 امهدحأ ناک نإو .يفملا ريخ «بناح يف امهو ؛بناج يف مامإلا ناك

 رخآلا لوق ىلع خياشملا حلطصا اذإ الإ ءامهوقب ذحأ مامإلا عم

 ,لئاسم قفا رفز لوق ثيللا وبأ هيقفلا راححا اسك هش

 ال :"ءاشعلاو رصعلا تقو يف ءاشغلا عفر" ةامسملا هتلاسر يف لاقو
3 3 

 فعضل امإ وهو «بحوم الإ هلوق ىلع امهدحأ وأ هيبحاص لوق ححري
 ةعرازملا ف امش وق حیج رتک «لماعتلاو ةرورضلل امإو ماما لیلذ

 هنأو ؛نامزلاو رصعلا فالتخا ببسب هل امھفالخ نال امإو «ةلماعملاو

 .ةلادعلا رهاظب ءاضقلا مدعك ءامهقفاول امه صع ف عفو ام دهاش ول

 :هصنو هجا ٿ مساق خيشلا ققحا ةمالعلا هلاق ام كلذ قفاويو

 اوححرو ؛فلتخللا 8 اورظن يح ا ودقفی م نيدهتجا نأ ىلع

E58 ١ ف ھم ےہ ١ ٢۰ 3 21 5 معلا  
 هلوقب دخالاو ي ةشينح يلا ل وف حرب ہشافنصم تدهش ءاوححصو

 امهدحأ لوق وأ ءامهوق ىلع اهيف ىوتفلا اوراتخا ةريسي لئاسم يف الإ

 هيف صن ال اميف امهدحأ لوق اوراتخا امك «مامإلا عم رحآلا ناك نإو

 ةلباقم يف رفز لوق اوراتعا لب «يضاقلا اهيلإ راخأ خلا ياعملل اإل
 عابتا انيلعف «ةيقاب مئاحيحصتو مهاحيجرتو .كلذ وحنل لكلا لوق

 ."'ونقايح يف اوتقأ ول امك هب لجعلاو:مجارلا

 وهو «نيداهتجالا دحأ داھتجالاب دارملاو" :يريبلا ةمالعلا لاق :ةمتت
  : 0 ۱ eنأ ها 2 :

 صوصنم ىلع هوجولا جيرخ نم نکلا :هناب فرعو «بهذملا يف دهتخا



 نی
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 [عبتي لب حجري ال اننامز يف يقفملا]
 50 a ب ا ا ےن ےن عا 8 جہ وک

 «ىوقا هليلد نوحي امم یفیف «دهتحما ىفملا ربی حصالا نأ تملع دق

 دی لو اعر قدیضا يقلل من الو نیما ىلع ينقل تراب الر
 5 مامإلا لوقب ال وأ یف «ليصفتلا ع ابتا انيلع بج و ‹ضحا كلقملا الا

 وا عهليلذ ةوقل ؛ہفالاح اوححص ےہ 8 نيدهتما را , ام مو

 : ظ : 5 ! اے ا 0 ا تا اا تا
 اوناک ول انک اولاق ام عبس ہش ےھت ام كلذ وح وأ «كام زلا ریعتل

 نوححجرپ دق مهانيأر اننإف «ةهلمع اذه یلعو «بهذلاب یرداو ملعأ

 رشع ةعس ف رفز وق هرات و رات ایش لسا لوقو رات همحاص لوق

 يف ةموظنم يومحلا دمحآ يديسلو ؛ةلاسر يف .يريبلا اهركذ ءاعضوم

 دقو .رفز ہی ضقخي ف :هنوكل ؛كردتسم اھلئاسم ضعب نکل كلذ

 رو تار وش اهنم تطقسا هديرف ةمو يف تمص اک و نقلا كاست ام هن قیا ةف ةه كلك  تلقا

 يف ةموظنملا هذه تركذ دقو ؛لئاسم ةدع يومحلا همظن ام ىلع

 .ةقفنلا باب نم "راثحلا در" قیشاح



 [مامإلا ريغ لوقب ءاتفإلا]
 خياشملل زاج فيك :تلق نإف :ءاضقلا باتك نم "رحبلا" يف لاقو

 لكشأ كق * تلق ؟نتودلقم ہما عم مظعألا مامالا ريغ لوقب 5 اتفالا

 ف نآلا هتمهف ام الإ اباوج هيف ر ماو ةلیوط ةدم كلذ ىلع

 يفي نأ دحأل لحي ال هنأ" :انباحصأ نع اولقن ممنأ وهو ھمالک

 بہ اذه نإ :"ةيحارسلا" يف لقن ىح «"انلق نيأ نم ملعي ىح انلوقب
 ملعي مل هنأل ؛اريثك هلوق فالخب يفي ناكو «مامإلل ماصع ةفلاخ

 .هب ىفيف هريغ ليلد هل رهظي ناكو ؛ ليلدلا

 ظفحلاب ىفتكيف اننامز يف امأ مھنئامز یف ناك طرشلا اذه نإ :لوقأف

 نإو «بجي لب «مامإلا لوقب ءاتفإلا لحيف ءاهريغو 0 يف امك

 نم يأ - "يواحلا" يف هححص امف اذه ىلعو ؟لاق نيأ نم ملعن مل

 نأ اوححص دقو ؛طرشلا كلذ ىلع ٌ قبه ليلدلا ۳ رابتعالا نأ

 مامإلا لوقب ءاتفإلا انيلع بجي هنأ :اذه نم جتنيف «مامإلا لوقب ءاتفإلا
 ,مهقح يف طرشلا دقفل هفالخب اوتفأ امنإ مھنأل ؛هفالخب خياشملا ىفأ نإو

 .هليلد ىلع فقن مل نإو ءاتفإلا انلف نحن امأو «هليلد 7 فوقولا وهو

 ءاتفإلا يف خياشملا ىلع درلا «عضاوم يف مامهلا نبا ققحملل عقو دقو

 رظنلل لهأ وه نكل .هليلد فعضل الإ هلوق نع لدعي ال هنأب ءامهوقب

 .مامإلا لوقب ءاتفإلا هيلعف «هيف رظنلل لهأب سيل نمو «ليلدلا يف



 ىوتفلاو رظنلا ةيلهأ ہل يتفملا مسر دوقع حرش

 [ىوتفلاو رظنلا ةيلهأ]
 ىلع ةردق هل ءلیواقألا نیب ازيمم افراغ نوكي نأ ءانه ةيلهألاب دارملاو

 هباوص رصي مل ام ىوتفلل الهأ ريصي الو ءضعب ىلع اهضعب حیج رت

 يف ةربع الو «بلغ دقف رثك نيم باوصلا نأل ؛هأطح نم رثكأ
 «بلغألا معألا ىلع ةّينبم عرشلا رومأ نإف ؛بلاغلا ةلباقت۔ بولغملا

 :لقس دقو :كرابملا نبا لاق :يردركلا بقانم قو "ةيحلاولولا" ف اذك

 ثيدحلاب اريصب ناك اذإ :لاق ؟ءاضقلا ىليو خفی نأ لحرلل لحي نم"

 ىدحإ ىلع لومحم اذهو ."هل اظفاح «ةفينح يبأ لوقب افراع ؛يأرلاو
 ةجاح الف ءررقتلا دعب امأ ءبهذملا رارقتسا لبقو ءانباحصأ نع نيتياورلا

 . ديلقتلا هنكم ئل ؛هيلا

 اذهلو «ماظتنالا مدع نم مالکلا اذه يف ام كيلع ىفخي الو

 لوشب ءاتقالا انيلع هب" لوق ناب ىلمرلا ريخلا سس هضرتعا

 نأ دحأل لحي ال مامإلا لوقل داضم "لاق نيأ نم ملعن مل نإو ءمامإلا

 ءاتفإلا زاوج مدع يف حيرص وه ذإ ؛انلق نيأ نم ملعي يح انلوقب ىفي

 ردصي ام :لوقنف ؟هبوجو ىلع هي لدتسي فیکف ءداهتجالا لهآ ريغل

 لئاق هنأ دھتج ہا نع ةياكح وه امنإو «ةقيقح ءاتفإب سيل لهألا ريغ نم
 بجي فيكف «مامإلا ريغ لوق ةياكح زوحت ظحلملا اذه رابتعابو ءاذكب

 یکع اما نڪو ۹ ؟ہفالاخ خياشملا ىفأ نإو مامالا ل | وقب ءاتفالا انیلع

 .لمأتيلف «ريغ ال مهاوتف



 .....ملعي ىتح انلوقب یوتفلا زوجي ال عه يتفملا مسر دوقع حرش

 «لاق نيأ نم اوفرعو «مامإإلا ليلد ىلع اعلا خياشملا نأ :هحيض وتو

 نوتفيف «هليلد ىلع هباحصأ ليلد نوحح ريف (هباحضأ ليلد ىلع اوعلطاو

 دق مهارن انإف ؛هليلدب مهلهجل هلوق نع اولدع ہما ہک نظي الو .هب

 "فسوي يبأ لوق ىلع ىوتفلا" :نولوقي مٹ «ةلدألا بصنب مهبتك اونحش

 يف مهتبتر ىلإ لصن ملو «ليلدلا يف رظنلل الهأ نحن نكن مل ثيحو .الثم

 مه مهنأل ؛هنولوقي ام ةياكح انيلعف «ليصأتلاو عیرفتلا طئارش لوصح

 .مهداهتجاب هريرحتو هريرقتل مهسفنأ اوبصن نيذلا بهذملا عابتأ

 اودقفي مل نیدھتح ا نإ :مساق ةمالعلا لوق نم هانمدق ام ىلإ رظناو

 عابتا انيلعف :لاق نأ ىلإ اوححصو اوحجرو «فلتحملا يف اورظن يح

 .'مھتایح يف اوتفأ ول امك «هب لمعلاو ححارلا
 0 ع ل ودعلا يفملل و یضاقلل سیل : یبلشلا نبا ةمالعلا ىواتف" 8

 اےس ےہ

 .ہریغ لوق ىلع ٰیوتفلا ناب خياشملا نم دحأ حرص اذإ الإ مامإلا لوق

 اهيف حجري مل ةلأسم يف ةفينح يبأ ريغ لوقب مكحي نأ يضاقلل سيلف

 اهيف مکح نإف «هليلد ىلع ةفينح يبأ ليلد اهيف اوححرو «هريغ لوق

 .ضاقتنالا ریغ ہل سيل ؛ضام ريغ همكحف

 [انلق نيأ نم ملعي ىتح انلوقب ىوتفلا زوجي ال]
 :نيينعم لمتحی 42 انلوقب في نأ دحأل لحي 9 :مامالا لوق نأ لات

 ةدتع تب ادا هنأ وهو عهنم ودام وه ام هب ةارملا نوكي نأ :امهدحأ

 كلدب ىفي نأ هل لحي ال ءالثم رتولا بوجوك مكح يف همامإ بهذم

 نود دهتجملا ىفملاب صاح اذه ىلع هنأ كش الو .همامإ ليلد ملعي يح



 56 ملعي ىتح انلوقب ىوتفلا زوجي ال 5 _ يتفملا مسر دوقع حرش

 ."هليلد ةفرعم ريغب ريغلا لوقب ذحألا وه" :ديلقتلا نإف ؛ضحملا دلقلا

 نم ذحأ هنآل ؛ديلقتب سیل هنإف «هليلد ةفرعم عم هذحأ جرحف :اولاق

 ةجيتلن هليلذ ةفرعم عم ہدحخا لإ : ليق لب .دهتجا نم ال لیلدلا ةجصن اد ف ایا 3 : | ف ا . أ

 ةفرعم ىلع اهفقوتل ؛دهتجملل نوکت امنإ ليلدلا ةفرعم نأل ؛داھتجالا

 ردمي الو ءاهلك ةلدألا ءارقتسا ىلع ةقف وتم یو ؛ضراعم ا نم ہتمالاس

 مکح ا لیخا يالغلا ديهدغلا نأ ةفرعم درحب اس .دهتحما الا كلذ ىلع

 نق قالفلا
 ٢ ۵ ےن ٍ 5 + هج جب ف 5 . : 00

 نم دارملا نوحي لا دب الف .اهيف ہدئاف الف (ينالفلا ليلدلا .

 كم 07 ١ ےہ 1 5
 ہدیلقت هلا تبجي ئح «هلاح ف٠ رعي لا يا ىلع ليلدلا كف رعم ب وج ۾

 دهتج | فما ف الإ ىناتي ال اذهو هب هريغ ءاتفإو 4ب مزحا خم كانذ ےک
81 

 Û ۽ : 3 ع ا 5 ۸ 0 ٤

 .لقان وهف درع اما « ةشيشح مما وشو سك لیا ق

 ةبثر ىلإ لعو نكي م كيح یفلا اذه.نألا ۂدیعب اذه.دارملا نوک نکل ي |

 ليلد ةفرعم همزلي الو ءاهيلإ لصو نمل ديلقتلا همزلي قلطملا داهتجالا

 :"ريرحتلا" يف لاق .لوق ىلع الإ همامإ

 ضعب يف ادھتج ناك نإو دیلقتلا همزلي قلطملا دهتجملا ريغ :ةلأسم
 داهتجالا ئزجتب لوقلا ىلع ؛ضئارفلاک مولعلا ضعب وأ .هقفلا لئاسم

 همزلي امنإ :ملاعلا يث ليقو .هيلع ردقي ال اميف هريغ دلقيف «قحلا وهو
 .هديلقت هل زجی مل الإو ,دهتحما دنتسم ةحص نيبت طرشب ديلقتلا

2 

 «هح راش ہرکذ امك «ةلزتعملا ضعبل لوق ناثلاو «روهمجلا لوق لوالاو

 نأ ىلع لدي ءديلقتلا فيرعت نم ہانمدق ام عم "ديلقتلا همزلي" :هلوقف
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 كلذ ناك ولو هريغ مزلي ال هنأو .ءطقف قلطملا دهتجملل ليلدلا ةفرعم

 .بهذملا يف ادهتجم ريغلا



 0 ملعي ىتح انلوقب ىوتفلا زوجي ال ۷ قا سر در عر

 يماعلاب هقاحلإ قالطإ نأ" :ةيعفاشلا نم يشك رزلا نع حراشلا لقن ن مخل

 اوبصني مل مھفاف ؛نيرحبتملا بهاذملا عابتأ يف اميس ال ءرظن هيف فرصلا

 دلقي ال ذإ ؛نیدھتحٹاب مهقاحلإ يق كش الو «نيدلقملا ةبصن مهسفنأ

 روس: انل سيل ہلال ؛اههنيب ةطساو توكي نأ 0

 اوثدحي ال نأ نومزتلم نودھتحب مهأ راتحملاو :رينملا نب ثقلاح

 مهوك امأو ؛مھب ةمئاق فاصوألا نألف نیدھتح 00 اغآ .هابعتم

 ترکیب ثیع ناز بعام :تادحز قاله اهتم رادع "ل نأ نسل

 ؛دوحولا رذعتمف :نيمدقتملا دعارق رئاسل ةتيابق .دعاوقو لوضأ ةغعورفل

 يف مامإ ديلقت مهيلع عنتمي ال !معن .بيلاسألا رئاس نيمدقتملا باعيتسال

 دلقي نأ هل زجب مل «ةعقاو يف همامإ ريغ بهذم ةحص هل رهظ اذإف «ةدعاق

 .هلبق نم رظن لامكل دعم كلذ عوقو نکل «همامإ

 اجيرخت مامالا لوقب ءاتفالا دارملا نوكي قآ لاخلا نم قاثلا

 .هلوصُا نم اظابنتساو

 :هحرشو "ريرحتلا" يف لاق
 لقت آل هلوضأ ىلع اضرخ ده بستم دهدحلا ريغ ءاتقا'" :ةلأستف

 داها -دهتجلا ماكحأ ذخأم يأ - هينابم ىلع اعلطم ناك نإ :هنيع

 عمجلاو قرفلا نم انكمتم «هدعاوق ىلع عيرفتلا ىلع ارداق ءاهيف رظنلل

 ماكحأ طابنتسا ىلع رادتقالا ةكلم هل نوكي نأب «كلذ ىف ةرظانملاو

 او هنإف «ريرحتلا حرش يف هدافأ امك ديعب ريغ هدعبتسا امو :دعبتسم

 ةريثك عورف فو لوصألا ضعب يف هوفلاح مكإف ىمظعألا ا مامإلا با ھآ



 0 مس حانت تو رج # جے ي عسر ةوقع عرض
 ىلا لوصالا نم بهدملا بحاص نع اهيف لقن ا يلا ةددجتملا عورفلا ا ۱ 5 ٭ و جیا : : ۳ | ےا عد ءآ 4

 الإو ءزاج بهذملا يف دهتحملاب ىمسملا اذهو «بهذملا بحاص اهدهم

 زوي ال كلذك نکی

 انتمئأ نم امهريغو رفزو فس وی ىا نع لقن هنإف «مهريعو انباحصأ

 ."انلق نيأ نم ملعي مل ام انلوقب يفي نأ دحأل لحي ال" :اولاق مهنأ
 نأ هل یل هاف ,ججحلا فرعي مو لیواقالا ظفح نم :مهصعب ةرابعو

 - ا ۔ ا - . هيف اوفلتخا اميف تيفي

 ءاقلطم زوجي :لیقو .ةمالعلا هبرقتساو دھتج مدع طرشب راج :لیقو

 راتخ وهو ال مأ دھتجحبا مدع ا ما دال ىلع اعلطم ناك ءاوس يأ

 ماعلا نكي كهف قرش او «لقان هلا (ءاملعلا نم ريثك و 'عيدبلا' بحاص

 لقنلا نأل ؛جيرختلا يف لب «لقنلا يف فالخ ا سیل هنأب بيحأ

 . اقافتا اهريغو ةلادعلا نم يوارلا طئارشب لبقي .دهتحملا بهذم نيعل

 ةقبطلا اها مه بهذملا ٤ دهتجاب دارملا نأو .كالذك نا آ لوقأ

 باحصأ مهو - ةيناثلا ةقبطلا نأو .ةراملا عبسلا تاقبطلا نم ةثلاثلا

 «هدعاوق ۾ هلوصأ بلغأ ف ہودلق ہم الإ قلطم داهتجا لهأ 2 مامإلا

 ناتیاور ةفينح يبأ نع هيفو «رخآ دلقي نأ هل دهتحملا نأ ىلع ءانب
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 .اعلطم ناک نإ :هلوف ف ضرس با وج : زاج



 01 ملعي ىتح انل وقب ىوتفلا زوجي ال 4۹ يتفملا مسر دوقع حرش

 ملعأ دلقي" :دمحم نعو ."ةنيدملا لهأ لق" :لاقن مامل ا ضوح يف

 اذه لثم لقن ثيحو .هداهتحا اهيف مهداهتجا قفاو هنأ ىلع وأ «'هنم

 يضاقلاو «يلع يبأ خيشلاو «لافقلاك ءةیعفاشلا ةنمكألا ضعب: نع

 ,"هيأر انيأر قفاو لب «يعفاشلل نيدلقم انسل" :نولوقي مھئآ «نيسح

 دقو .ىلوألاب دمح و فس وی نآ لقي ( ةشيئح يآ لاا 2 هلشم كاش

 «بهذملا نع مهلاوقأ جرخت مل اذه عمو «عورفلا نم ريثك يف هوفلاح
 .هريرقت رم امك

 يفي نأ دحأل لحي ال" :هباحصأو مامإلا لوق نأ وف امم ررحت دقف

 بهذملا يف دهتحما ىوتف ىلع لومحم - ”؟انلق ني أ نم ملعي يح انلوقب

 حرش و رر ختلا مالک | نم تج ایک رمل ااا ںی

 0 ةسماخلا و ةعبارلاو ةثلاثلا ةقبطلا لهأ كارتشا رهاظلاو - عيدبلا

 انل هولقن ام عابتا انيلع نأو «لقنلاب ىفتكي مهاذع نم ناو < كلذ

 مھاحیج رت نمو نسذدقتلا نع ةصوصنملا ريغلا مهاطابنتسا نم مهنع

 مهال ؛ثحبلا اذه ردص يف هانررق امك «مامإلا لوق ريغل تناك ولو

۴ 

 هب قثأ نم طخب تيأر مث :هريرقت رم امك .دهتجما نأ ىلع :هلوق ىلع فوطعم :ىلع وأ
 :طسوألا يف ناهرب نبا لاق :ةدئاف :"ةيعفاشلا تاقبط" ىف نقلملا نبا لاق :هصن ام

 نب دمحمو فسوي يبأو جيرس نباو ينزملا يف ةفينح يبأ باحصأو انباحصأ فلتحا

 لک ىرأ :نیمرح ا مامإ لاقو ؛نيبهذملا يف :ليقو ءاقلطم نودهتحم :ليقف ءنسح ا

 امهنإف ءدمحمو فسوي يبأك ال ؛یعفاشلا لوصأ فلاخي ال هنإف ءاجيرخت يئزملا رايتحا

 بهذملا نم دعت ال ىيزملا تادرفت :ءوضولا باب يف يعفارلا لاق ءامهبحاص نافلاخي

 .یعفاشلا لصأ ىلع اھجرخی مل اذإ



 جيجرتلا لا نم مامها نبا 7 يقفملا عسو ۃواغ حرش
 حاملا ىلع مهعالطا دعب اوحج ر اھتِإ و ءافازج ہوحج ر ام اوحج ري م

۲ ۳ 

 . رحبلا 5 هلاق امل افالح قالد مهافنصم تدهش امك

 ار اهأ نم مامهلا نبا]
 اےس ےس ١ اےس

 هنإف ؛بهذملا نع ج رڪ م ام «لاوقألا وأ تاياورلا نم هحجريو هققحي

 هذيملت هلاق امك اهيلع عباتي الف «بهذملا اهيف فلاح تارايتخا هل

 هنارقأ ضعب هيف لاق دقو «كلذل الهأ نوكي ال فيك و .مساق ةمالعلا

 اندلب يف ناك ام نيدلا ججح تبلط ول" :-يسابنألا ناهربلا وهو-

 . هريغ امي موقي نم
 هحرش يف يسدقملا يلع مالسإلا خيش ققح ا ةمالعلا حرص دق لب :تلق

 ةبتر غلب ماما نبا ناب" :قيقرلا حاكن باب يف "زنكلا مظن" ىلع

 لاق هنإف ؛ةبيتكلا كلت لهأ نم مساق ةمالعلا سفن كلذكو ."داهتجالا

 انؤاملع عنم امل :"هايملا ةلأسم نع هابتشالا عفر" ةامسملا هتلاسر لوأ يف

 ام ىلع مھدیلقت صح نم رظنلا ةيلهأ هل ناك نم << ھت هللا يصر-

 :لاق ءفسوي نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ةمالعلا م اعلا مامإلا خيشلا هاور

 لمح - اهنم تلصحو «مهذح آم تعبتن هانلق نيا نم فرعي م ام انلوقب
 امل با مج

 ا"

 .خلإ نيفنصملا نم ريثك فحص يف ام ديلقتب عنقأ مل و «ريثكلا ىلع - ىلاعت هللا



 حيجرتلا لهأ نم مامهلا نبا ه١ .__یتفلا مسر دوقع حرش
 يواحطلا لاق امك لوقأل ۔دمحل ا هلل و - و :ىريخأ ةلاسر يق لاق

 ."يبغ وأ يبصع الإ دلقي ال" :ةيوبرح نبال

 لإ مامإلا لوقب ءاتفإلا انیلع بجي :"رحبلا" بحاص لوق نم ذحؤيو
 افلاخم الوق ححص اذإف «ليلدلا يف رظنلا لهأ نم سيل هسفن هنأ

 دعاوقلا ناچ جيرختلاو طاس ا نع هاضف ءربتعی ال هريغ حيحصتل

 :"ةابشألا" ةباتك ف "رعبلا" بحاص لوق دتع یریبلا ةركذ امل افاللخت
 او 3 ١ 2 ل :E ےہ لا
 ءاهيلع ماکح الا اوعرفو ءاهيلإ درت يلا دعا وقلا ةفرعم لوألا عونلا

 ءداهتجالا ةحجرد لل هيقفلا يقتري او «ةقيقحلا ف هقفلا لوضأ یھو

 .خإ .هب ترفظ هعورف رثكأ و «یوتفلا يف ولو

 اذه فو" :هبع هاتمدق اھ بهذملا قی دييتحلا فرع:نأ دعب يريبلا لاقف

 يف وهو «ةدايزو ىوتفلا يف ةبترملا هذه غلب دق فلؤملا نأ ىلإ ةراشإ

 ةلمج نم ناكو ءاياوزلا ایابخ ىلع عالطالاب هيلع ىلاعت ہللا نم دق ةقيقحلا

 هنم مزلي ال عونلا اذه ع ورف رثكأب هرفظ نأ ىفخي ال ذإ .نيعلطملا ظافحلا

 انا ىلع "رحبلا" يف همالك لد ىلا ةلدألا يف رظنلا ةيلهأ هل نوكي نأ



 ةياورلا مدع دنع ءاتفإلاقيرط ه١ يقفملا مسر دوقع حرش

 یہ مس رول ےس - ےس ےہ - 3

 ا 0 تك 1 ےس ' ا 7 5 7 0 |

 بت ا ساس ف دن رے ل | و صع ار لق ' ےل ےیل ١ كلم ك
 ني# ےہ ë اا ا ئا ےہ ٭ ےک
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 ري بج ایا ےس 5 نا ص نھ " ےہ ا ےہ اے٤” ربا اےس - اے

 د
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 ذاعما دول كل 1 E چ لا 8 دامسحج اف لتحل ههشط | لص لف
 [ ادع * تن“ هاو *: ع2 ٣ 3 ا ٠ ےگ ا ھ

 ےب تعا مك كد سو یی ع اوغ نضيع نر رہ اپ
 فک ےآ چک وس اخ ےگ چت ےن ا 1 اة <

 [ةياورلا مدع دنع ءاتفإلا قيرط]
 ةفينح يأ نع ةلاسملا ي دجوی م مو : یسدقلا يواحلا" رخآ يف لاق

 رهاظب مث دمحم لوق رهاظب مث ءفسوي يبأ لوق رهاظب ذخؤي «ةياور

 ناك نم رحآ ىلإ اذكه «ربكألاف ربكألا ,مهريغو نسحلاو رفز لوق

 .باحصألا رابك نم

 هيف ملكتو «رهاظ باوج مهنم دحاو نع ةثداحلا يف دجوی مل اذإو

 لوقب دخؤي اوفلتخا نإف .هب لخؤوي ادحاو الوق نورخأتملا خياشملا

 رفعج يبأو صفح يبأك «نوفورعملا رابكلا هيلع دمتعا امم نيرثكألا

 .هيلع دمتعيف مهريغو يواحطلاو ثيللا يبأو

 ربدتو لمأت رظن اهيف ٍيفملا رظني ءاصن ةتبلا باوج مهنم دحوي مل نإو

 اهيف ملكتي الو «ةدهعلا نع جورخلا ىلإ برقي ام اهيف دجيل ؛داهتجاو

 میظع رمأ هنإف ؛هبقاريو ی لاعت هللا شخيلو «هتمرحو هبصنمل ؛افازُج

 'يقش لهاج لك الإ هيلع رساجتي ال



 "يردأ ال" نم ملاعلل دب ال هم 3 یتفملا مس ر دوقع حرش

 قفا وت تاك لإ فیاورل ا رهاظ ريغ ق ال ةيئاك نإو' :ةيناخلا لو

 قفتاو ءانباحصأ نع ةياور امل دجي مل نإف .امب لمعي انباحصأ لوصأ

 وه ام ىفيو دهتجي ءاوفلتخا نإو .هب لمعي «ءيش ىلع كور اخملا ايف

 هقفأ وه نم لوقب ذحأي دھتحب ريغ ادلقم ىفملا ناك نإو .هدنع باوص

 رصم ق هدنع سانلا هقفأ ناك نإف «هيلإ باوحلا فيضيو ہدنع سانلا

 نم افوح ؟ف زاجي الو «با وجاب بتكيو باتكلاب هيلإ عج ري حا

 ."هدضو لالحلا ميرحتب ىلاعت ہللا ىلع ءارتفالا

 ير ال" نم ملاعلل دب ال
 نلقملا نأ كيفي .خلإ دهتجم دهتحم ريغ ادلقم یی :ىفملا ناک تو :هلوقو :تلق

 يف ام هديؤيو .دحأ نع اصن هيف دجب مل امیف يفي نأ هل سيل ضح ا

 لحاو لوقب لأ تو رعاشا فلتعا نإ ا" یئاغ تالا" رس" مجبلا"

 هقفلا هوجو فرعي ناك اذإ «هيأرب دهتجي نيرحأتملا نم دجي مل ولف
 ہلا زؤاشیو

 أرق لب «كلذ فرعي مل نم نأ ىلع ليلد .خلإ "فرعي ناك اذإ" :هلوقف

 عضوم ىلع فوقولاو ةعجارملا ةيلهأ هل راص و همهفو کا وا ایا

 -باتك ف ةثداحلا كلت لک م ادا لس روهشم باتك نم ةنداحلا

 لاق امك :"يردأ ال" :لوقي نأ هيلع لب «هيأرب اهيف ؾفی نأ هل سیل

 ديأ نم لب «مهدعب نمو ةباحصلا يدهتحم نم اردق هنم لجأ وه نم
 .ملسو هيلع ىلاعت ہللا یلص ءیحولاب



 منعا اھت سعدت معا یر ےہ اھت تھکا ےک ےن انا ےس ©
 عضوعب هتفرعم مدع وأ «هعالطا ةلقل صنلا هنادجو مدع نأ بلاغلاو

 بتك يف ركذ اهو الإ ةثداح عقت ام لق ذإ ؛هيف ةروكذملا ةلأسملا

 :اهلمشت ةيلك ةدغاق رک دب وأ اهنيعب امإ:«بهذملا

 [ثداوحلا ضعب يف دعاوقلاب ءاتفإلا]

 ةيداح نيب نوكي نأ نمأي ال هنإف ؛اكراقي امم اهريظن دوح وب ىفتكي الو

 نيبو اهنيب اوقّرف ةلأسم نم مكف «همهف هيلإ لصي ال «قرف هدحو امو

 انماهفأ 01 رمآلا لك و ولو «كلذل قورفلا بتك اوفلأ يح ءاهریظن

 :"ةسيدلا دتا فلا" 58 می نبا ةمالعلا لاق لب ءامهنيب قرفلا كردن /

 لقنلا ةياكح فلا ىلع امنإو طباوضلاو دعاوقلا نم ءاتفإلا لحي ال"

 بهاذملا ةعبرألا يف ررقملا نإ" :اضيأ لاقو ."هب اوحرص امك حيرصلا

 .ئريبلا هلقن ."ةيلك ال ةيرفكأ هقفلا دعاوق نأ
 ح

 وھ نع لاسیا وا ؛باوح ا ق فقوتي نأ احيرص القن دج مل نم ىلعف

 الإ يفي نأ هل لحي ال داهتحالا لهأ نم نكي مل نإو" :"ةيريهظلا
 دجوت دق !معن ."ءاهقفلا لاوقأ نم ظفحي ام یکحیف «ةياكحلا قيرطب 72

 امك اھ فلا ؾفیف «ةيعرشلا صوصنلل ةفلاخم ريغ ةيفرع ثداوح

 .ةموظنلا رخآ هرك ذنس



 تادابعلا يف ىوتفلا د۵ فلا مسر دوقع حرش

 ضن 5ڈ, £ 5 .

 ہررشم ىهنلا له یدل تدع ہررخ صبا وص انههو ۳ لإ اها , غ ١ ضش 2 ھا ےک + صل رن

 یسا 7 ١5 تا 5, 5 ضس رق 2 :

 >صت مل ام اقلطم مامالا ل وق ج  تاذانعلا باوا اگ لف
 اۓن ۱ | 2 ےہ ان تا 9 7 ےس ٭ ےہ ا

 ليف ا دلك ق ثم خا قلا ا ةا دنع
 سا اے ۱ ب ےن ري وع ا. رح

 ى

 5 1 0( ب أ 2 5 ۱ ےس

 2 3 راد اس 5 هي ا

 1 575 خخ ا 3 1ع 5

 دمحم  هلوقي اع  اوتفا دق ماحرالا يود لئاسم قو

 هلا 5 | || ها لع سا | ۱

 ق ١ وق 1 |
 اقني ذا هفالاخ | هنع لدعت ً: میل ورملا ینشاظو

 ئی حا افعض هَل ه O EEE ےس ا محلا هو ےعاج ا اگ و
 3 ےیل فلا أ عي ی ا ا ا ےہ

 كويغا د معتم = وستملت اص |١ ةع عحج ۽ ام اک
 ا وس تأ جت تأ اأن سا

r8 5 :  

 ١ اتمض هل کج كاذف اتنا وشما 3 نل وهف اک ہ
 اے ا = يبا ےہ ںی

 ےس تہ اک و او < هاتفا لع سج و گال ور وعدو لا رع تج ف
 ج جت ےہ |[ مر اک سس 7 ےس لع 5

 نئ 5 ا ۔-0 E 0 یجب 9

 احرص دق هب يذلا ححرالاف اححص اظفل هاوس نكي ۾ ام

 [لاوقألا نم حيجرتلا دعاوق]
 اهولعجسو ءےئگلا ق ةقارقم اغورکڈ دعاوق .تايبألا هذه قف تعج

 .لاوقألا نم ححرملا ىلع ةمالع

 [تادابعلا ين ىوتفلا]

 ثيح مّميتلا لصف نم يبلحلا ميهاربإ ناهربلل "ةينملا حرش" ين ام :ىلوألا
 ام الإو !هركف ٌدسأ امو !هرظن قدأ ام مظعألا مامإلا رد هللف" :لاق

 ءارقتسالاب عقاولا وهو ءاقلطم تادابعلا يف هلوق ىلع یوتفلا ءاملعلا لعج



 ماحرألا ىوذ لئاسم يف ىوتفلا 6٦ يتفملا مسر دوقع حرش

 «لمعتسملا ءاملا ةراهط يف امك ؛فلاخلملا لوقك ةياور هنع نكي م ام

 رمتلا ذيبن ريغ مدع دنع طقف مميتلاو

 | امي قلعتي امو ءاضقلا 8 ىوتفلا]

 : فلا باب نم: ةينقلا یٹو :ل اف سیبج ا لضف ليبق رحبلا يف و ام :ةيناثلا

 اذكو .هتبرحب ةدايزل ؛ءاضقلاب قلعتي امیف فسوي يبأ لوق ىلع ىوتفلا

 عحر اذهلو «هتبرجتب هل ملعلا ةدايز لوصحل يأ ."ءاضقلا نم "ةيزازبلا" يف

 ق رعاو سک امل ۶ هطتلا < ءس اًضفأ ةقدصلا نا ل هقلا : ع ةشنج نأ
 7 اٹ ےس ہت ےہ اےس ريب ےہ 2 نبا ٭

 لوق ىلع یوتفلا نأ :"هابشألا ىلع يريبلا حرش" يف داز .هتقشم

 .ءاضقلا عباوت نم يه نٹ گل : تلق E و اضيأ فسوي ينأ

 مامالا لاق امك «بيجي نأ ىلإ سبحیف شسوي یا دنع امأ ءامهدنع ارکنم

 امك ءءاضقلاب قلعتي اميف فس وي یبا لوق ىلع یوتفلاو .يسح رسلا
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 . بيج نأ ىلإ سبي هنأب ثیتفآ الف ؛"ةيزاربلا"و "ةينقلا" ق

 [ماحرألا يوذ لئاسم یف ىوتفلا]
 :ماحرألا يوذ ىلع ةمسقلا ةَلاَسم ق ةزيغو "ىقتلملا" نام يف اه :ةنلاثلا

 ثيروت عيمج يف يأ ."رھفالا بكس" يف لاق ."ىفي دمحم لوقبو'

 :نفی هبو ةفينح يبأ مامإلا نع نیچرل رهشأ وهو «ماحرألا يوذ
 یس حرش" يف نس حارس خيشلا هلاق اذك

 عيمج يف ةفينح يأ نع نيتياورلا رهشأ دمحم لوقو" :"يفاكلا" يف لاق
 عی وج ٦ 00 7٦ :

Lrg 



 ةياردلا نع لودعلا مدع 22 يتفملا مسر دوقع حرش

 [سايقلا ىلع ناسحتسالا حيجرت]

 سايق ةلأسم ىف ناك اذإ هنأ نه :بتكلا ةماع يف اه :ةعبارلا

 يهو «لئاسم يف الإ سايقلا ىلع ناسحتسالا ححرت «ناسحتساو

 ةمالعلا اهركذو «"يفطانلا سانجأ" يف ام ىلع ةلأسم ةرشع ىدحإ

 اھلصوأ يفسنلا نيدلا محب نأ ركذ مث «"رانملا" ىلع هحرش يف ميحب نبا

 .نيرشعو نیتنلا ىلإ

 نيعت انه ناحجرلا نعم نأ حيحصلا نأ :"حيولتلا" نع هلبق ركذو

 هنأ مالسإلا رخف مالك رهاظو .حوحرملاب لمعلا كرتو «ححارلاب لمعلا

 .حوحرملاب لمعلا زوجي ىح «ةيولوألا

 [ةياورلا رهاظ حجرتي]
 وهف «ةياورلا رهاظ نع جرح ام نأ نم :"رحبلا" ءاضق يف ام :ةسماخلا

 انمدقو .هوركذ امك دهتجملل الوق قبي من هنع عوحرملاو .هنع عوجرم
 وه ام الإ مكحي نأ هل زوجي ال دلقملا يضاقلا نأ :"لئاسملا عفنأ" نع

 .اهيلع ىوتفلا نأ ىلع اوصني نأ الإ ةذاشلا ةياورلاب ال «بهذملا رهاظ

 رهاظ يف ركذت مل اذإ ةلأسملا نأ" :"رحبلا" نم تئاوفلا ءاضق یٹو

 ."اهيلإ ريصملا نيعت «ىرحأ ةياور يف تتبثو «ةياورلا

 [ةياردلا نع لودعلا مدع]
 ۱ يق ام :ةسداسلا ركذ ام دعب ناكرألا ليدعت ثحب يف "ةينملا حرش

 اذکو ؟ةبحاو وأ ةنس يه له «ةنينأمطلا يف مامإلا نع ةياورلا فالتخا
 امك بوجولا ليلدلا ىضتقم نأ تملع تنأو" :لاق ؛ةسلجلاو ةموقلا



 هيلإ عر ذخألا نم دب ال ۸ وفلا مسر دوقع حرش

 ف امك ليلذلا نعمت لمعتست - ةلمهملا لاذلاب - ةياردلاو ."ةياور

 . یا E اهاوقأ لخألاب ىلوألاف CIE ۹ ةقنح يبأ ۔ یس تایاورل

 مم "میا يف ام :ةعباسلا

 : ىرغصلا ى واتفلا' نع القن لت رم بنایا مره

 هلأ ةيا تدج و یم ارفاک نمؤما لعجا "اف میظع ےس رفکلا :1 5 : ےن قا وال لو ا 5 ا

 ذخألا زوجي ال دهتحملا هنع عجر ام نأ : "حيشوتلا

 ۱ کو ػپ : : 1 0 ٦ ١ 5 ۱ اا ف .
 لوالا لوحيو «ةش دم وهف رانا ملع لإ 5. ریرحتلا جرس 2 رك ڈو

 ایش لجأ نيلع کیک نا ريغ نم نال وقلا هلع یکح الإو اح وسنم
 ا



 ىواتفلا مث حورشلا مث نوتملا مدقی هو يتفملا مسر دوقع حرش

 [ىواتفلا مث ءوربشلا مث نوتملا مڈقی]

 نوتملا ف اه نأ" : هح يف مساف ةمالعلا ةرك ذ اف :ةعساتلا

 حیحصتلا ىلع مدقم حيرصلا حيحصتلاو ءايمازتلا احيحصت ححصم

 يمازتلالا

 ن وكيف حیحصلا لوقلا عضو اومزتلا نوتم ا باتا نأ ہلضاع :تلق

 یمازتلالا حيحصتلا يلع مدقق ءحيرص حیحصن 3

 هب ؾفل 537 بلا لاوس بارس ي "ةيريخأ" تاداهش قو

 ثيحو :لاق مث ."حصت ال ىمعألا ةداهش نأ" ةياورلا رهاظ وه يذلا

 ؛هب لومعملا دمتعملا وهف «نوتملا هيلع تدراوت يذلا وه لوقلا نأ ملع

 يف ام دمتعملاف ؛یواتفلاو نوتملا يف ام ضراعت اذإ هنأب اوحرص ذإ

 . ىواتفلا يف ام ىلع حورشلا يف ام مدقي اذك و «نوتملا

 اذإ .هنآل ؟نوتملا ق ام ىلع لمعلاو" :"رجببلا" نم سينا لصف قو

 عفنأ" يف امك «نوتملا يف ام دمتعملاف ؛یواتفلاو نوتملا ىف ام ضراعت

 امل يأ ."ىواتقلا ق ام ىلع حورشلا يف ام مدقي اذكو «"لئاسولا

 :لاق ثيح فقولا ةمسق ةلأسم يف اضيأ "لئاسولا عفنأ" يف هب حرص

ENدجوي مل اذإ امي سنأتسي امنإ ىواتفلا لوقن لب «ىواتفلا لوقنب  

 . ىوتفلا ىلع اهيف صن نكي مل اذإ اصوصخ اهيلإ تفتلي ال



 ينازتلال حيحصنلاويسقت ٠٠ يلا وسر دوقع حرش
 ىلع لالدتسالا حاضيإ " نع الن نير انما بنک ضعب ق ٹیارو

 حارش دحأ ؛يریرح ا نيدلا سمه ةاضقلا يضاقل "لادبتسالا لاطبإ

 يه ىواتفلا هذه نإ :لاق ناميلس نيدلا ردص نأ" :"ةيادحلا"

 لوقي ناك اذك و :لاق . بهذملا 1-55 ضراعت الف ,خياشملا تارایتحا
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 لوقأ هبو ءانخياشم نم هريغ

 | ةربتعملا سا

 ٴيرودقلا رصتخم'و "ةيادبلا"ك ةريتعملا نوتم ا نوتملاب دارملا نأ ىفخي ال مث

 ةعوضوملا اهِإف ؛"ىقتلملا"و ."رنكلا"و «"ةياقولا"و «"ةياقنلا"و "راتحملا"و

 ؤرسح الل "ررغلا" نعم فاللخب ییا رهاظ وه ام 000 كس

 یب 5 - سہہ یا ۳ ب = ت

 ےک ی هنا ةياملا ےن و یا ام لمتعا ا ےس قو
 سا ےک ےک ج ےئآ

 1 1 ١ ٢ 5 1 ۱ ١ ا
 ك | فل حا ل اش وک ۾ ےب |ےاش | 5  ةداعلا يف امك

 ت0 ےھت ںی ےہ -

 ےس

i | | 
 ایگ | كأ تمس ايلعتن ف تن ! للع لف ادحاو ام ادإ اذك

 اےہ ا د

 [يمارتلالا ح >ےحصیلا ميسقت]

 ىلع ةيزم هل 'ناح يضاق مامإلا ىواتف" يق ةعقاولا لاوقألا لوأ نإ يأ

 ليواقألا هيف ترثك اميفو" :ىواتفلا لوأ يف لاق هنأل ؛ناححرلا يف هريغ

 .رهظألا وع اج تدنقر ءنار وأ لوق ىلع ترس نيرعأتلل نس
 اذك و نيبغارلا ىلع اريسيتو ن ہبلاطلل ةباجإ ؛رهشألا وه امب تحتتفاو



 يمازتلالا حيحصتلا ميسقت ٦ ينفلا مسر دوقع حرش
 لولا هش خلا "رحبألا يقطف بيضا

 ةيادملا' ك اهتلدأب لاوقألا اهيف ركذت ىلا بكا نم اها امو

 نم اهريغو عئادبلا و "یفسنلا يقاك و ء'زنکلا'" حورشو .اهحورشو
 مهَأ لاوقألا ةياكح دنع اهيف ةداعلا ترج دقف «ةطوسبملا بتكلا

 ليلد نورك ذي 3 «ل وق لك لی یورک لي 3 «مامإلا لوق نوو

 نأ الإ هل حیجرت اذهو .هريغ هب لدتسا امع باوجلل انمضتم 5

 .هريغ حیح رت ىلع اوصنی

 ىلع لمعلا نأ لصألا" :هاواتف يق يلشلا نبا ةمالعلا | مالسإلا خيش لاق

 نم ليلد ىلع بلغألا قف الد خياشملا مدح و اذلو ع ةفينح یل لوق ۱

 لمعلا راما اده و طلاق هع للا اع ١ ویک و هباحضأ نم هفلاح

 11 ۱ 2| 5 . ۱ أ ۱ 7 2

 . حيحصتلا اے حیج رتلا دا ؛هيلع یوتفلاب اوح رصی لإ و ہل وقب

 لاوقآ ةثالث' ةلاسملا ي ركذ اذإ یقسلا مامالل ىفسسلاا رعخآ قو

  8 Orهه | : 5 هک 0۰ ۳ | .
 ييو . تلق  EEEےناتکل كلذ بحاص هداع ملعت : ادإ ا

  ۶7عبتتف 'یقتللا و "ةرئاغلا" نع رم امك تلخ اذإ 1 .ةلدألا گول (
 پا

 نلف اسکا شا حح رم اف ةةلذألا تر کد اذإ امأو

 ريغ ىلع هل احیجرٹ ناك ءامهدحأل اوللعو الشم نيلوق اوركذ ول اذكو

 . ةيريخلا" هاواتف نم بصغلا باتك يف ىلمرلا ریخلا هدافأ امك «للعملا

 نأ" :نيضراعتملا ف حيجرتلا لصف يف هحرشو "ريرحتلا " يف ام هريظنو
 هيف ضرعتي مل يذلا مكحلا ىلع ححرتي ةلعلل هيف ضرعت يذلا مكحلا

 . "هيلع ثحلاو هب مامتهالا ىلع لدي هتلع ركذ نأل ام



 ىوقا كلت عيمج نم ِناذو ىوتفلا هيلع «ىتفي هب اذك
 03 يح 5 > اےس

 | ءاتفالل تامالعلا]

 تامالعلا امأ" :"تارمضملا" لوأ ينو "ةيريخلا ىواتفلا" رخآ يف لاق
Ê 

 -  0 8ا ٤ رکا یا  ke 2ع پآ أ 0 ا

 داس ا هيلع و ؛دجعان هب و ( مضل هب و «ىروتفلا هيلع و ,كل وهف ءاتفالل
 ای

 «حصألا وهو حیحصلا وهو ةمألا لمع هيلعو مویلا لمع هيلع و

 «هبشألا وهو ءانخياشم ىوتفو ءاننامز يق راتخملا وهو «رهظألا وهو

 يف باتكلا اذه نعم يف ةروكذملا ظافلألا نم اهريغو «هجوألا وهو

 :يوذربلا ةيشاج يف .ءاهلخم
 ظفل نم دكآ "ىوتفلا" ظفلف :ضعب نم دكا ظافلألا هذه ضعبو

 6 8 2 4 ٠ اک 2

 نم دکآ "يفي هب" ظفلو .اهريغو «هبشألاو «حصألاو «حيحصلا
 - یک 0 1 5 5 1 "ا ج7
 لك ١ طوحألاو 5 حيحصلا نم دك | حصالاو 7 هيلع ی وتفلا ظفل

 :اخھرسآ لاقف یی سلا ق نارسه ناماعإ ضراعت اذا هنأ ةیاشلا
 ذأ ہا د2 یکے 3 ات

 :لاق نم لوقب ذحألاف ءاذك حصألا :رحآلا لاقو ءاذك حيحصلا
E3 ۱ ۱ 1٠آ 1| لا . |( ۱ | ها 8  

 حیحصلا Eb حصالا : لاق نم لوھب لح ا نم یوا هع ےل[



 كلذ هدنعف "حيحصلا" :لاق نم امأو حیحص هنأ ىلع حيحصلا لئاق

 ذخألا نم ىلوأ حيحص هنأ ىلع امفتا اھت ذحخ ألاف علساف رخالا مکح ا

 ساف اشد داتع وه ام

 نأ 4" خلا ندلا" ىلع هحرش يف قازرلا دبع نبا ةمالعلا ركذو

 ےہ .حيحصلا نم دكآ حصألا نأ روهمجلا دنع روهشملا

 E~ يودزبلا ةيشاح نع القان "بهذملا زارطلا" يف لاق :يريبلا حرش یٹو

 47 ا ۱ 2 5 5 2 هے يلي 1 5 ۳
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 ؛بلاغلاب كلذ ديقي نأ يغبني :لوقأ .احيحص هريغ نوكي نأ یضتقی

 .عمجحتا حرش ٦ ایک عةذاَِشِلا ةياورلا "حصألا" لباقم اندج و انأل

 بادآ ةلاسر' تيار م :رم ام لصاح هلقن دعب "راتخملا ردلا' یٹو

 قفرالا وا و ۱ وا حصالاب دمتعم تانك قی ةياور تليذ ادا :"ۃتقاا

 «حيحصلاب تليذ اذإو .ءاش اي اضيأ اھتفلاخمو امي يفي نأ هلف ءاهوحنو

 ,حيحصلا وه ہٰملاخم "يفاكلا" فو «حيحصلا وه “اشم BAA ف

 .ظفحيلف .حلصألاو «قيلألاو فدنع ىوقألا راتخیف ؛ يخيف بف



 حيحصتلا طباوض ٦٤ _ يتفملا مسر دوقع حرش

 لك قی ركذ نأك دحاو ظفلب نيتياورلا نم لك ححض )ذا ةثأ -1

APE 2 3 2 
 5

2 : 1 

 . ممل رڪ یھی كن وا حصالا وا ؛حیحصلا وه امهنم ہدحاو

3 

 هنأل ؛ىلوأ وهف ی وتفلا ظفل امهدحأ ناک ناف ءظفللا فلتخا اذإ ه با

 ل 6 کک ۱
 حیحصلا نال ؛هي يفي حیحص لك سیلو ںیحص وه اغ الإ یف د ال

 «ةرورضللو «نامزلا ريغتل قفوأ هريغ نوكل ؛هب يفي ال دق هسفن ف

 ندالا : اض لا .نيئيش ٠مصتپ ى وتفلا ظفل هيف امف .كلذ وحن و

 ب بن و ا

 ديفي امهدحأ ناك نإف :امهنم لك يف ىوتفلا ظفل ناک نإو -»
 ىلوأ لب هلثم و .ىوألا وهف ؛ی وتفلا هيلع وأ 3 عي كد :لثم ؛رصح لا

 ۶ اگلا يفي ال ؟ "ةمألا امع هلع" ظفأ
 اے اےہ -

 2 1 و | 7 1 ےہ تالا 3

 : قبال فال لعق ؛حیحصل ظفلب رخ و ؟حصا

 باتك يف اناک ول اما ءنیباتک يف ناحيحصتلا ناک اذإ امیف اذه نکل

 ىلع حصألا عدقت يف فالخلا ىتأتي الف ءدحاو مامإ نم دحاو

 دعب هيف تاپ ال دساف هلباقع ناب حيحصلا راعشإ نأل ؛حيحصلا

 هش ل ثلاث لوق ةلأسملا ي ناگ اذا لا نسا هلباقم نا حب صتلا
 1 بي 3 اک نا اھ

 حيحصتلا اذه نإ :لاق مت نيمامإ نع نيحيحصت رك د ول اذك و ,دسافلا
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 حيحصتلا طباوض ٦٦ يتفملا مسر دوقع حرش

 كيك ريع ام حیح رٹ هدارم نا قاش ٦ ہناف ءالثم لوألا عرس حصأ ينباثلا

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 7 2 

 ہا حصالا ظفلب امهنم لك ناك لإ و تشن يو
 لا

 هنأ يف ةهبش الف «حيحصلا

 ناك ول امك «هحيحصت راتخي هنإف ملعأ اهدحأ ناك ول امأ ٦-

 یضاق عحصت ناف الم "ةيراربلا" يق رھآلاو ةا" ق اهدحل
 خرم قحا نم لاح یضاق نإ" :مسأف ةمالاعلا لاق دّمف عى روقأ اخت

۱ 

 وا ؛حصالا ظفلب طقف امشادح إ حیحصتب حرص ادا ریش اذك و ب 57

 ع

 ناف ؛یرخآلا حیحصل نص خس :قفرألا و “لوألا وأ «طوحألا

 اھهاب حرص امب ذحألا ىلوألا نکل ءىرخألا ةحص ديفي ظفللا اذه

 .اهتحص ةدايزل :حصالا 3 ةداب ل ؛ ل

 نإف «حيحصلاب ىرحألا يفو «حصألاب امهادحإ يف حرص ول اذكو
 3 هع

 .حصألاب ذحألا ىلوألا



 حيحصتلا ضراعت دنع حيجرتلا دعاوق ہ٦ 2 يتفملا مسر دوقع حرش

 ليتم اخف تس ا خاف دوو ٴہلوق ححصت دخ لاو
 ےہ ےس ا ر او ےس

 خج , لقفش هب “شن اذ اش نأ حعصاو ا حص اناك تا ا
 سل 2 ل 7

 اع | E دا 1 ضح ۴
 E ۱ اج وا يعورلل رهاظ 1 ماما لو و ںوتنا ۴ ناک و

 انا اعشت فاق وال داز 1 اناسحتسالا اب ھا عیش ف

 كاهدلا قف عضوا اذ ناك وا نامالل ةفدوأ اد ناك وا
 ريب سال اه أ یھت ےس

 ا | 1 . أ , اعت اخا |
 دعب بيت هب راض ال ھ وا د تح صا ص 33 لش

 3 ےہ كك 33 اےس

 1 د ١9 ES ۰: ۱ ۱ اعف
 ده ع يب ص وألا ادهف هتملع امم <= هل دلا دیع

 [حيحصتلا ض راعت دنع حيجرتلا دعاوق]

 ظافلأ ضعب نأو «لاوقألا نم لوقل حيحصتلا تامالع تركذ ال

 ناك نأب ضراعتلا دنع هترمث رهظت اغإ اذهو «ضعب نم دك أ حیحصتلا

 امم اذخأ «هيلإ قبسأ مل انسح اليصفت كلذ تلصف نيلوقل حيحصتلا

 نالوق ةلأسملا يق ناك اذإ" :مشوق نأ كلذو .اذه لبق هتدهم

 نكي مل اذإ كاذ لب «هقالطإ ىلع سيل "رايخلاب فملف «ناححصم

 . ةدعب أ >حصتلا 5 کپ م اههدحأل
 نج | 5 ا

 صأا ظفلب امهدحأ حیحصت ناک اذإ ام :تاحج رملا نم لوألا

 حصألا حیج رن روهشملا نأو هيف مالكلا مدقت و .حصألا ظفلب رخآلاو

 :هنايب مدنقت امك ریغب رجلا و یوتفلا ظفلب اههدحأ ناک اذإ ام :قاتلا

 2 رخالاو «نوتملا 2 نيححصملا نيلوقلا دحُا ناک ادا ٠ ثلاغلا
 جاگ

 اال ؛ وتملا يف ام مدقي نیلوقلا دحأل حيحصتلا مدع دنع هنأل ؛اهريغ



 حيحصتلا ضراعت دنع حيجرتلا دعاوق < يتفملا مسر دوقع حرش

 اذلو «ناحيحصتلا ضراعت اذإ انحف رم اک بهذملا لقنل ةعوضوملا

 ` ہیحصتلا فلتخا دقف :تئاوفلا ءاضق باب فل رحبلا ف لاق

 .ىلو أ ٦ قفاو نت لمعلاو .ىوتفلاو

 صضعب لوق رخآلاو ءمظعألا مامالا ل لوق ف اهقذحأ ناك ادا ام :عبا رلا

 سس امک امالا لوق مدعي امهدحأل حیج رتلا مدع دنع هنأ ناسا

 .ةدعب اذكف «هنايب

 يف لاق .رخآلا ىلع مدقيف «ةياورلا رهاظ امهدحأ ناك اذإ ام :سماخلا

 رهاظل حیجرتلا ناك تفلتحا اذإ ىوتفلا" :عاضرلا باتك نم "رحبلا"
 صحفلا بجو ح عيحصتلا فلتخا اذإ ف رھا باب نم هيفو یی

 .هيلإ عوج وجرلاو ةياورلا ره

 خياشملا لج هب لاق یشع ضا نیل وقلا دعآ نا اذا ا نا

 ہر 5 ۱ ا 5 ۱

 : هابشالا ىلع يريبلا حرش يفف .ماظعلا

 نع هو انهدقو .رثكألا .هلاق انت ةريعلاف .ةلأسملا قف فلتخا خيم

 ع
al)ه3 في  

 . يسدقلا ي واحلا"

 : ییہ EL رغ 3 ا 5 : ٤ کر اذ[ ا كا
 نم هانمدق امل ؛سايقلا زا و لاسحتسالا اضدحا ناک ادا ام .عب

 .لئاسم ٤ الإ ناسحتسالا ححرألا نأ

 يواحلا' 2 هب اوح رص 2 ؛فقولل عفنأ ا ناک ادا ام : نغلشلا

 ."هيف ءاملعلا فلتخا اميف فقولل عفنأ وه ام يفي هنأ نم" :هريغو "يسدقلا

 قفوأ ناك ام نإف ؛نامزلا لهأل قفوأ امهدحأ ناك اذإ ام :عساتلا

 لوقب اوتفأ اذلو .هيلع دامتعالاب ىلوأ وهف «مهيلع لهسأ وأ مهفرعل



 حيحصتلا ضراعت دنع حيجرتلا دعاوق ٦۸ ق مر ہوفع حرش

 ريغتل ؛ةلادعلا رهاظب . ءاضقلا مدعو 0 ہک E ف نیمامالا

 تاما ےل

 تاع
5 

 نم هيف دب الف 007 هيف ىشف دق هنإف ا قع فاالخب ؛ةيريخلاب

 راجفتسالا زاوج مدع يف ةثالثلا انتمئأ لوق نع اولدع اذكو ؛ةیکز تلا

 ١ نامزلا ريغتل ؛هوحنو ميلعتلا ىلع

 .هنايب رم امك

 حضوأ هليلد امهدحأ ناك اذإ ام :رشاعلا

 هل ناك نم ىأرو ءناحیحصت دجو ثيحف .ليلدلا ةوقب جسرا

 .ىلوأ هب لمعلاف «ىوقأ امهدحأ ليلذ نأ ليلدلا يف رظنل لا ةيلهأ

 واسم نيلوقلا نم دحاو لك نأل ؛حيحصتلا ضراعت اذإ هلك اذه

 «ىرحأ ةهج نم ةوق ةدايز امهدحأ ىف ناك اذإف «ةحصلا ف رحآلل

 حيحصتب حرصي مم اذإ اذك ال لمعلا ن نع ىلوأ هب لمعلا نوكي

 a 4 ۲ ۰ a نی 2

 0 هن وكك «تاحجب رملا لش نم حح رم هش ام مھدعیق «نيلوقلا نم دحاو



 [اهمكحو موهفملا ماسقأ]
 تنوي ىلع ظفللا ةلالد وهو :ةقفاوم موهفم :نامسق موهفملا نأ ملعا

 أر ىلع فقوت الب يأ «ةغللا مهف وع تن یس قوطنملا مکح

 رضلا عر ىلع © ما ىلا 'اقت الفاظ ةلالدك داهتجاو
 (٢٢*:ءارسإلا)

 قوطنملا 2 ضیقن توبث ىلع ظفللا ةلالد وهو :ةفلاخم موهفمو

 ."ةاكز ةمئاسلا يف" ك ةفصلا موهفم : :ماسقأ وه وهو ,ترگسسلل

 er ٦ اوقيفتأف لمح تالا رک نو : وحل طط رشلا موهفمو

 تن .ةرقبلا) ريغ اح وَر کنت یتح# : وحن «ةياغلا موهفمو

 ٤( :رونلا) .٥4دلج نيام :وحن «ددعلا موهفمو

 , اك بتغلا ق '_ ا مكحلا قيلعت وهو :بقللا موهفمو

 يناثلا يف فلتخاو «هيلع قفتم نيمسقلا نم لوألا مسقلا رابتعاو

 نع ةاكزلا یفن ىلع لديف ریحألا ىوس ربتعم ةيعفاشلا دنعف «هماسقأب

 تحكن اذإ لحلا ىلعو «لماح ريغ ةنابمل ةقفن ال هنأ ىلعو «ةفولعلا

 هماسقأب ربتعم ريغ ةيفنحلا دنعو .نينامثلا ىلع دئازلا يفن ىلعو «هريغ
 .لوصألا ےگ 5 هقيقحن مام و .طقف عراشلا مالك یل



 عراشلا مالك ريغ يف موهفملا رابتعا ب. يتفملا مسر دوقع حرش

 [عراشلا مالك ريغ ف موهفملا رابتعا]

 دقف :طقف عراشلا مالك يف ربتعم ريغ :هلوق دعب ريرحتلا حرش يف لاق

 ةمئألا سمش نع "ةيادهلا" ةيشاح يف يزابخلا نيدلا لالج خيشلا لقن
 | 2 | ۲ 2 5 ےک ۔ 1 بت ےک

 امع مكحلا يفن ىلع لدي او رك ذلاب ءيشلا صیصخ لا يردك

03 

 «مهفرعو سانلا مهافتم اماف .عراشلا تاباطخ يف هادع

 ةناردع" قف اه ۃیلعو .«نورأتملا هلوادتو "لدي :تایلقعلاو كناللساعملا

 . "ةيناخلا"و "لمكألا

 لكشي الو «ةئاملاب ارارقإ ناك «"مهرد ةئام نم رثكأ ىلع كل ام" :لاق ول

 ,"لقأ و مهرد ةئام نم 2کآ يلع فلل اه“ ف ءیش مول مدع هيلع

 .لماتملا ىلع ىفخي آل اسك

 1١ اک ۱ e 055 4 8 2 4 ا . I ق

 لا وقا هنم ۾ ءاقاشتا تایاورل 1 یىی ربتعم موهفملا : رهتلا جح ييو
 ےہ

1 

 أ ۔ھب كردي مل ام ال ي یارلاب كردي ام. هدييقت يغبنيو : لاق ةباحصلا

 ع م

 ہکح هَل -داهتجالاب يا يارلاب كأ ردي هي 2ئ۵ ادا یس | وق نذل

 اهيف ناف صوصنلا فالخب قافتالاب ہادع ام یمن ىلع لن تایاورلا 3 ت یہ

 :انكنغ هادع ام يفن ىلع لدي ال



 موهفملا رابتعا یف نيلوق ةيفنحلل ١“ يتفملا مسر دوقع حرش

 لاص اذإو :هلوق دنع جحلا تايانج باب يف اضيأ :"نايبلا ةياغ" فه

 اعبس لتق هذ رمع نأ يور امل ؛هيلع ءيش ال «هلتقف مرحلا ىلع عبسلا

 ملعف «هسفن ءادتباب هئادهإل للع ."هانأدتبا انإ" :لاقو ءاشبك ىدهأو

 هيلع بجي ال ؛هتلوصل اعفد هلتق لب هلتقب ئدتبي مل اذإ مرحلا نأ دب

 .ةدئاف ليلعتلل قبي مل الإو «ءيش

 مک دنع هادع ام يفن ىلع لدي ال ركذلاب ءيشلا صیصخم :لاقي الو

 ءع رشلا تاباطخ یگ كاذ :لوقن انأل ہي رمع لوقب نولدتست ق

 .تالوقعملا باب نم رمع ليلعتو «لديف تالوقعملاو تاياورلا يف امأ

 وأ ةيآ نم ىعرشلا صنلاب نوكي ةرات ماكحألل لیلعتلا نأ :هلصاحو

 ري تسيل ةبلقعلا للعلاو .انھ ایک لوقعملاب نوكي هراتو :ثیدح

 ۵ یصتقم !ولوقی مها رب ادهش ۾ ر۲ اهموهفمف ؛ع راشلا مالک ذه ىضتقم" :نولوقي مهارت اذهلو «ربتعم اهموهفمف ؛عراشلا م

 .اھموھفع. نولدتسیف «"هتمرحو اذك زاوج ةلعلا

 | موهفملا رابتعا يف نالوف ةيفنحلل ]

 اجتحالا زوجي ال" :ءاضقلا باتك نم "هابشألا" یف لاق :تلق ناف
33 

 ت0 اورلا موهفم امأو «ةلدألاك بهذملا رهاظ يف سانلا مالك یٹ موهفملاب
 ريغ هنأ نم رم امل قلاخم اذهف . جحلا نم "نايبلا ةياغ" يف امك «ةجحف

 .طقف عراشلا مالک یٹ ربتعم

 .هانمدق ام نورحاتملا هيلع يذلا :تلق

 3 جاحتخالا :"ةيريهظلا" يف يذلاو :هحرش يف يريبلا ةمالعلا لاقو
 ےہ

 هركذ امو ج انؤاملع دنع بهذملا رهاظ وهو .زوجی ال موهفملاب
 | س



 موهفملا رابتعا يف نيلوق ةيفنحلل + يتفملا مسر دوقع حرش
 ديالا 35 0 8 4

 فالح - كلدف م وهفم لاب جاجتحالا 3 اوج ایا سس 'ریبکلا تسلا 2 دمع

 ء. اس 1 نإ ےل تک ے1 وتر 2 5 5 ٣1

 ةمئالا سم هركذ «زوجي موهفملاب جاجتحالا نأ :ةالصلا يف هركي

 ىلع روسملا لئاسم نوع فب :لاقو 0 بہ 1 ريسلا" ق سلا

 احلا لئاسم هيلع و فاصلا لام اده ىلإ و ,موهفملاب جاجتحالا

 "اتاق «هادع ام ىفن ىلع لكن يأ رك ذلاب ا تو قو

 ىلع لدل تال وقعملا فو : سانلا مهافتم یٹ 15 «تاياورلا ق صي مد »||

 )َ نس یس 0 کنلا .۵ادع ام 3

 ڈو .هادع ام يمني ةياورلا يف ديقلا :"تاياورلا ةنازح" يقو
 “لا صیصخت نإف «تارابخألا نم سانلا مهافتم يف امأ :"ةيجارسلا"

 .یسخرسلا هركذ اذك ee رگ كلاب

 فاصخلا هراتخا امك 'ريسلا" يف ام ىلع لمعلا نأ رهاظلا :لوقا

 نإ يأ .يريبلا مالک یھتنا سا ىلاعت هللاو .هفلاحخ نم رن مل و «ليملا
 مالك ريغ يف لب ءاقلطم ال نکل «موهفملاب جاجتحالا زاوج ىلع لمعلا

 ريبكلا ريسلا" ق تیار .يذلاق الو ةدانررق اجه تسلق اي ع ع راشلا

 نيك سلا ةينأ باب 8 رک ذ هنإف ۶ عراشلا مالک يف يح هب لمعلا زاوج

 لدتساو ؛مرحب ال برغل لهأ نم ىراصنلا ءاسن جوزت نأ :مهحئابذو

 سرخ لإ بک 22 هللا لرسر نا شی 0 فيد هيلع

 تب رص ملسي . نمو «هنم ول داسا نمف :-مالسالا 01 ہھ وعدی-

 ا ےس رپ
 ١ ےہ غ

 . ةأرما مهنم حكني الو «ةحيبذ هل اک ۇي ال نأ قی ةيردلعا هيلع



 موهفملا رابتعا يف نيلوق ةیفنحلل ۷۳ يتفملا مسر دوقع حرش
 لتا اد يأ ةناكفا حرس ٰق يسخر سلا ةسئالا سن لاق

 ءاسن حاکنب سأب ال هنأ ىلع «كلذب سوچ ا : © هللا لزس ضصيصخت

 نايب نأیو «ةجح موهفملا نأ ىلع باتكلا اذه یب هنإف «باتكلا لهأ

 . هعضوم یٹ كلذ

 لوقا ق ىلاولا ةعاط نم بج اه باب ق :باوبأ ةعبرأ دعب لاقا مث

 "نلف اول تیغ ج رخيلف فلعلا دارا نع :ریمألا یدانم لاق ول :لمم

 دعب ءاوللا بحاص اوقرافي نا نع مهيش يأ 1 لا ةل ریمپ اذهف

 «ةجح موهفملا نأ ىلع ےتاٹگلا اكن یب هنآ اتپ قو «هعم مھج ورح

 موهفمو ةفصلا موهفم «ةجحب سیل موهفملا نأ اندنع بهذملا رهاظو

 ف سالا رثكأ هسيقي يتلا درصقلا رسا هيكلو فارس كلف ق ظرشلا

 نأو «مولعلا قئاقح ىلع نوفقي ال بلاغلا يف ةازغلا نأل ؛ع وضوملا اذه

 نالف ءاول تحت الإ جورخلا نع سانلا یھت امنإ ظفللا اذهبي مهريمأ

 ب ةيلقع صوصنملاك همالك ةلالدب مولعملا يهنل لا لعجف

 مالك يف يح ةجحب سیل موهفملا نأ بهذملا رهاظ نأ :هاضتقمو

 ك نم وهف ںیمألا مالک نم بابلا اذه يق هركذ ام نأل ؛

 . هابشألا" نع رم امل قفاوم اذهو .ع راشلا مالك نم ال «سانلا

 ملعي امك نيرخأتملا لوق ؛مھمالک يف ةجح هنوكب لوقلا نأ رهاظلاو

 ہانلقن ام كلذ يف مهدنتسم لعلو .ةقباسلا ريرحتلا حرش" ةرابع نم

 وه لب «ةتسلا ةياورلا رهاظ بتك نم هنإف «"ريبكلا ريسلا" نع افنآ
 .بظلا ق اسد امك“ هيلع لسعلاف ءافيعضت اھرسآ



 هرابتعا مدعو موهفملا رابتعا هيجوت ٤ _ يتفملا مسر دوقع حرش

 [هرابتعا مدعو موهفملا رابتعا هيجوت]
 7 : . : * 95 | ےک ۸ 2 8

 ؛ع راشلا مالک ريع ل موهفملا رابتعا ىلع نالا لمعلا نأ : لصاح و

 ىفنلا هتدئاف نوكي نأ هتم مرلي ال همالك یف ءىشلا ىلع صیصنتلا نأل

 م

 . : ےن ےس او 5 : 7:
 امك ۓكلذ ريغ هدارم كوكي دقف ءةغالبلا ندعم همالك نال ؛هادع امع

 هلئاف ناف TA ياشا 8 تک ز جے ےش تالا کتا Ek ا :ىلاعت هل وق ےک
 ا

 ضانلا مالك امآ و ..بئايرلا يق بلاغلا وه كلذ نوک روجحلاب دييقتلا

 هنأل ؛موهقلا ىلع ےھمالکپ لدعسيفا :ةيرملا هده نع لاخ وهف

 تہباقلاک ف رعلاب تباثلا نان : ريبحلا سلا جوس ي حرص دف و اقا  ےق ىلا ينال فأي وا پا جاگ _

 ائنیحو طورشملاک فورعملا :ءاهقفلا لوق نم بيرق وهو «صنلاب
 .هب لمعيف ؛هيلع ٌصن هلئاق نأكف فرعلاب تبث امف

 مھبتک ق مھداع ترج ءاملعلا ناف ؟تاياورل || موھفم 2 لاقي اذك و

 ام جارخإ ىلع اهيبنت ءاهوحمو طورشلاو دويقلا نوركذي مهنأ ىلع 2 ۱ ۶ 3 : ۳ 3 ۱ : ٠
 اذهو «قوطنملا مکحل فلاخم همكح نأو «هوحنو ديقلا كلذ هيف سيل

 رہ كف یا ےل 1 5 . 8 ا اک | ره
 ,ہفالتخ حرص نم رپ 5 اذٰلو ںیکن "اب مهنيب عادو عاش ام

 دودح ىلإ ل حرش" ٤ ناتسهقلا هازع امك ٌىبلغأ كلذ !معن

 نيديلا لسغ :ةراهطلا ننسو :"ةيادحلا' لوق بلاغلا ريغ نمو ."ةياهنلا"

 دييقتلا نإف ؛ همون نم ءيضوتملا ظقيتسا اذإ «ءانالا امملاخدإ ]بق

 لمشت ةنسلا ناف قيد ظفلب اك ربت عقو (يفافتا ظاقيشسالاب
 اے

 ۳۰ ريغ جارحخإإل ؛یزارتحا هنأ :ليقو . نیرٹک الا دنع هريغو ظقيتسملا

 .يردركلا ةمئألا سش لام هيلإو «ظقيتسملا



 هرابتعا طرشو هتّيجحو فرعلا ٥ يتفملا مسر دوقع حرش

 [موهفملا ىلع مدقم حيرصلا]
 هانررق ام ىلع ةجح موهفملا ن إ يأ "اتبث حيرصل فلاخي مل ام" :ىلوقو

 هب حرص اہک .موهفملا ىلع مدقم حيرصلا ناف ءاحيرص فلاخي م ادا

 نيلئاقلا نإف «ةلدألا حيجرت يف نويلوصألا هركذو «هريغو يسوسرطلا

 حيرص تاي م اذإ ةنوربتعي. اإ ةيعرشلا ةلذألا يل موهفملا رابتعاب

 .ملعأ ىلاعت هللا و .موهفملا ىغليو «حيرصلا هدقيف ہفالاخب

 | ١ ۱ 1 | 5ا ۱
 | ۱ ۱ ۱ ت |

 ۴ باي لك كلا كسل الل رابتعا تي 3 تیس ١ 5 ےک ا ك

 سا ۓس بن 7

 [ہرابتعا طرشو هتيجحو فرعلا]

 ةهج نم سوفنلا يف رقتسا ام :ةداعلاو فرعلا : سما يف لاق

 :ةداعلا :"ريرحتلا حرش" یٹو و .لوبقلاب ةميلسلا عابطلا هتقلتو «لوقعلا

 .ةيلقع ةقالع ريغ نم ر رجلا رمألا يه

 :225 هلوق اھلصاو ةمکح ةداعلا :ةسداسلا" :"رئاظنلاو هابشألا" قو

 نسج للا دنع وهف اس نوملسلا وار ام

 ىح «ةريثك لئاسم يف هيلإ عحري فرعلاو ةداعلا رابتعا نأ ملعاو
 ."ةداعلاو لامعتسالا ةلالدب ةقيقحلا كرت" :اولاقف ءالضأ كلذ اولعح

 اذلو ءتبلغ وأ تد طا اذإ ربتعت امنإ ةداعلا امأ 00 ىف کھ

 دوقنلا اهيف فلتحا دلب يف ريناند وأ مهاردب عاب ول :عيبلا يف اولاق

 لاق «بلغألا لا عيبلا فرصنا «جاورلاو ةيلاملا يف فالتخالا

 "يريبلا حرش" يفو .هيلإ قلطملا فرصنيف «فراعتملا وه هنأل :"ةيادحلا"

 .نضٹثلاب تباقلاک' :فرعلاب :تیاقلا :"طوسبملا" نع

 طو
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 فرعلا ريغتب رعلا رّیغتب ماكحألا رّيغت ۷٦ يتفملا مس مسز دوقع حرش

 [فرعلا ریغتب ماكحألا ريغت]

 «بهذملا بحاص دھتچٹا اهيلع صن ىلا ماكحألا نم اريثك نأ ملعا مث

 بج كاعزألا ريقي تروق نق «هتاهزو: فرع قى ناك“ اع لج عام

 ني رخ الا ءاتفا نرس هانملق اس «ةرورضلا مومع وأ «نامرلا لهأ اف

 عم «ةلادعلا رهاظب ءافتكالا مدعو «نارقلا ميلعت ىلع راجئتسالا زاوجب

 .ةفينح وبأ هيلع صن ام فلات كلذ نأ
7 

 لوقل هتفلاخم عم ناطلسلا ريغ نم هاركإلا ققحت :كلذ نمو ١-

 :دارک إلا هنكع ال ناطلسلا ريغ نأ هرضع ىف ناک اه ىلع ءانب ماقالا

 «هرابتعاب دمحم لاقف «هریغ نم هارك الا ققحتي راصف داسشلا 7 1

 .ةرتفلا نمز هلتقب اوتفآ لب «نامزلا

 قاتلا جالا املا 8ی و 2 | | قت عف ع دعا

 r 1 ھا ا١ ما 3 ۱ ۹ 2 ۳ ےہ
 .اننامز يف ميتيلا لام, ةبراضملا هل سیل يصولا نإ :مشوقو 4

 خم «يضارالا ج نس ثالث اک چو رٹکاو ںودلا ف ةنس ع رثک |

 قلع ریدقتلا مدعو «كامضلا مدع نم بهذملا لصأل هتفلاخم

 .نامزلا داسفل ؛لجعملا اهافوأ نإو هتحوزب رفسلا نم جوزلا عن. مهؤاتفإو -۸



 فرعلا ريغتب ماكحألا رّیغت ۷ يتفملا مسر دوقع حرش

 هنأ عم «ةنيبب الإ اهقالطب فلحلا دعب ىنثتسا هنإ :هلوق عام مدعو -۹

 .نامزلا داسفب هوللعو «ةياورلا رهاظ فالح
 اه طرتشا ام ضبقت / اُهأب اھب لوخدلا دعب اهقيدصت مدعو - ٠

 لوقلا نأ :بهذملا ةدعاقو ؛ضبقلل ةركنم اهنأ عم «رهملا نم هليجعت

 .هضبق لبق اهسفن ملست ال ةداعلا يف اهنكل ؛رکنملل

 قالطلا هب عقي مارح ىلع لح لك" :هلوق يف اولاق اذكو ١١-

 هز «باحأ + هلان الا عقي ال" :دمحم لوقو :خلب خياشم لاق .فرعلل

 «ةحوكنملا مرح هب نوديريف اندالب فرع يف سا .مهرايد فرع ىلع

 نأ :"لزاونلا تاراتخم" نع لقنو .مساق ةمالعلا هلقن .هيلع لمحيف

 ظافلألا نمو ةتلق" :لاق مث ۔فرعلاب لامعتسالا ةبلغل ؛یوتفلا .هيلغ

 يلعو «يمزلي مارحلاو ءئيمزلي قالطلا :انرصم يف اذه يف ةلمعتسملا
 . مارح ا ىلعو ؛قالطلا

 اھونب دقف ءزاھحل ا تنبلا هكيلمت مدع بألا یوعد ةلأسم اذک و -75

 .همدعو كيلمتلا يف كلام لوقلا نأ :ةديعاقلا نأ عم س لاا ىلع

 N لوقلا نأ عم اھقادص رخؤم يف ا نسل لوقلا لعج الگ و ے٣

 «ةلماعملاو ةعرازملا يف اموق اننامز يف راتخملا :وهوق اذكو ١5- ء٤

 :قفوللاو ةرورضلا ناكلي ؛فقولاو

 اعفد ءارهش قللمتلا :تلط رخآ اذل ةعفشلا طوقسب كم لزقم ا

 .يرتشملا نع ررضلل

 ريغ نم اهسفت تحوز ول ةغلابلا ةلقاعلا ةرحلا نأب نسحلا ةیاورو -۷
 ك ر

 فك
i 

Ê 

 یہ
 .حصي ا

 ا



 ثداحلا فرعلل رابتعالا V۸ يتفملا مسر دوقع حرش

 .ةرورضلل ع راشلا نيط نع وفعلاب مهؤاتفإو ۸

 ۶ اتصتس الا ۾ ئاف ولا ءو =۰ آل
 5 یا ا اد

 .برشي ام رادقم نايب الب ءاقسلا نم برشلاو -۲ ١

 .عاملا نم بصي ام رادقم و «ثكحملا هدم نابي "اب مامح ا لوخدو ےہ ٭

 ىلع یب ام كلذ ريغو .نزو الب زبخلاو نيجعلا ضارقتساو ٣۳-

 .ۃریٹک لئاسه "هابشآلا" ق كلذ نم ركذ: دقو ..:فرعلا
 رح 3

 مضلل امإ «نامزلا ريغتل اهماكحأ تريغت دق اهلك

 نأل ؛؟بهذملا نع ےراخ ريغ كلذ لك و. «لاوخألا :ئارقل امإو :فرعلل
 ٠ ےل خمس - لا ني“ 7 ےہ ع 7

 ريغتلا اذه ثدح ولو ءامب لاقل نامزلا دم: ناک ول بهذملا بحاص

 : : 3 م +[ ءو 0 7 1 ا |
 ن هيلع صوصنملا ةفلاخع ىلع .نيرخاتملا نم ترص رظنلا لھاو

 امك نمر يف ناك ام ىلع اب فیاورلا رھاظ بک قف بهذملا بعاص
 3 -ء

 ام نیب ادمح نأ نم مارح ىلع ا لح لک اس و 4ب مھحیرصت رم

 ميلعتلا ىلع راجئتسالا يف ةاتمدق ا اذكو «هنامز فرع ىلع هلاق

 | ثداحلا فرعلل رابتعالا]

 ف عقي م رخآ فرع ثدح ولف «ةرمادعبا ةرم ريغتي فاعلا :تلق ناإف

 ؟ثداح ا ف علا عابلاو ل صوصنملا ة ةفلاخ فملل غ وسي لهف «قباسلا نامزلا

 :ةراملا لئاسملا ف ضوصنملا اوفلاخ نيذلا نيرخأتملا نإف !معن :ثلق

 هفرع ع ابتا ىفمللف ,مامإلا نمز دعب فرع ثودح الا هد ,

 ام ىلع دھتچ ٹا اهانب ىلا ماكحألا يف اذك و «ةيفرعلا ظافلألا ف ثداحلا



 ثداحلا فرعلل رابتعالا ۷4 يتفملا مسر دوقع حرش

 دعب نکل .مھب ءادتقا ءرخآ فرع یل كلا ربع ر عت و «هنامز فرع يف 5 ناك

 ىح عرشلا دعاوقب ةفرعمو «حيحص رظنو يأر هل نمم نفل نكي نأ

 نإف ؛هريغ نيبو هيلع ماكحألا ءانب زوجي يذلا فرعلا نيب زّيمي

 لقأ الف ءاننامز يف دوقفم اذهو .داهتجالا يفملا يف اوطرش نيمدقتملا
 ام اریثک ىلا اهدويقو اهطورشب لئاسملا ةفرعم هيف طرتشي نأ نم

 .هقفتملا مهف ىلع ادامتعا اب نوحرصي الو ءافوطقسي
 كلذ يف و «هلهأ لاوخأو هنامز فرع ةفرعم نم هل دب ال اذك و

 ظفح لحرلا نأ ول :"فملا ةينم" رخآ يف لاق اذلو «رهام ذاتسأ ىلع

 اريك نأل ہہیلإ یدعھب يح ءیرتفلا دملي نأ دب ال انباحضأ بتك عيمج

 .ةعيرشلا فلاخي ال اميف نامزلا لهأ تاداع ىلع هنع باجپ لئاسملا نم

 بهذملا رهاظ لغ امك نأ يضاقلل الو ىفملل سبيل : ةينقلا یو

 انلق اميف حيرص اذهو ."تایاورلا ةنازخ" يف اهنم هلقنو .فرعلا اكرتيو
 يف هلقن ام هنم برقيو .هنامز لهأ فرع فالخب في ال فلا نأ نم

 .ةحلصملا نم هدنع عقي ام يفي ىفملا نأ نم "ةيزازبلا" نع "هابشألا"

 لحر ىلع لولا ىعذا ول اعیف ةماسقلا باب يف "راتحلا در" يف تبثكو

 لبقت :الاقو «هدنع لبقت مل هيلع مهنم نانثا دهشو :ةلجملا لهأ ريغ نم

 ىوتفلا نع تفقوت :لاق هنأ يسدقملا ةمالعلا نع يومحلا ديسلا لقن 3

 نإف «ماعلا ررضلا نم هيلع بترتي امل ؛هتعاشإ نم تعنمو «مامإلا ل

 ريغ نم ةيلاخلا تالحغا يف سفنلا لتق ىلع. رساجتی نيدرمتملا نم ثا نم
 ىوتفلا ىغبني :تلق ؾح ہیلع مقداهش لوبق مدع ىلع ادمتعم «اهلهأ
 .مايألا فالتخاب فلتخت ماكحألاو امّيس ال ءامهوق ىلع



 ةعيرشلا فلاخ اذإ فرعلا 35 يتفملا مسر دوقع حرش

 اپ ےک رک
 یياتگ نم «ةراقكلا و ءاضقلا بج وی ام باب

 ا

 ۱ 1 1 او یی ع

 نإو ءرطفي مل هنانسأ نیب امحل لكأ ولو :"ةيادحلا' لوق دنع موصلا
 1: 1 2 1 ۱ ۱ ںی : یک رر یس

 قيقحتلاو :هصن ام . نيهجولا يف رطفي :رفز لاقو رطفی اريثك ناک

 سانلا لاوحاب ةفرعم و داهتجا برص لم هل لب ھا عئاقولا 8 فلا نا

 بحاص ىلإ رظنيف ءةیانحج لا لامك ىلإ رقتفت ةرافكلا نأ فرع دقو

 «فسوی ىلا لوقب دخأ «كلذ هعبط فاعی نمم ناك نإ ةعقاولا

1 ۴ 1 

 و ۱
 ومب دعا ءہدنع كلذل را هيأ نم ناک a وج ےہ

 ريغ نم الاوقا نوكحي دق :تلق ناف : مشساق ةمالاعلا حيحص و و

 نم اوملع ام لثم لمعي : تلق ؟حيحصتلا ٤ نوفلتخب دف ۾ ءحیج رٹ

 رهظ امو «سانلاب قفرالا وص امو «سانلا لاوحاو ؛فرعلا ریعن رابتعا

 ةقیقح اده زيي نم دوج ولا ول و «ههحج و ي وف امو «لماعتلا هيلع

5 

 ےن ل ےن ےن ےک
 5 لا عا لس sr لو 3 مصب م وج تسلل ےک ا شے

 [ةعيرشلا فلاخ اذإ فرعلا]
 «ةعيرشلا فلاخي مب ام فرعلاب لمعلا نم انلق اميف حيرص هلك اذهف

 نم دهتحماو لب يضاقلاو ٍيفملل دب الف .كلذ وحنو ابرلاو سكملاك

 .لهاج وهف هنامز لهأب لهج نمو :اولاق دقو «سانلا لاوحأ ةفرعم

 ہتوکل ؛ءاضقلاب قلعتی اميف .قسون يآ لوقب يفي :اولاق ہما انمدقو

 مامإلا بقانم نع "رحبلا" فو .سانلا لاوحأ فرعو ءعئاقولا بّرح
 رع

 اع

 . مهنيب اميف اک هريدي امو .مهتلماعم



 اهماكحأو فرعلا ماسقأ ۸۱ يتفملا مسر دوقع حرش

 ىلع هن ردق عم ندأ وه ام ضر ضرألا بحاص خرز اذإ :اولاقو

 يك ؛ەب يفي الو ملعي اذهو :اولاق «ىلعألا جارح هيلع بجو «ىلعألا
 ."سانلا لاومأ ذحأ ىلع ةملظلا أرجتي ال

 يف ناك اونحأ ولو ؟نامتكلا زوج قيك هنأب درو : ةيانعلا' يف لاق

 اظ لك ىعدال كلذب انيتفأ ول انأب بيحأو . اج و فر

 ءالثم نارفعزلا عرزت تناك اذه لبق اهنأ «كلذ افأش سيل ضرأ

 .ناودعو ملظ وهو كلذ جارح ذخأيف

 طلست نم هيف ا اذ نفي ال :اولاق۔ :"ريدقلا تف" يف لاق اذكو

 حلصت ضرألا نأ ملاظ لك يعدي ذإ ؛نيملسملا لاومأ ىلع ةملظلا

 .بعص هجالعو «هوحنو نارفعزلا ةعارزل
 كرت عم «لوقنملا رهاظ ىلع يضاقلا وأ ىفملا دومج نأ كلل رهظ دقف

 عييضت هنم مزلي سانلا لاوحأب لهجلاو ةحضاولا نئارقلاو فرعلا

 .نيريثك قلخ ملظو «ةريثك قوقح

 ماعلا مكحلا هب تبثي ماعلاف ءصاخو ماع :نامسق فرعلا نأ ملعا مث

 مكحلا هب تبثي هنإف صاخلا فاللخب رثألاو سايقلل مكي حلصيو

 .اصصخم حلصي ال هنإف ؛رثألا وأ سايقلا فلاخي مل ام صاخلا



 هک رت ال لماعتلاب رثألا صیصخت زاوج ۸۲ یتفملا مس مسردوقع حرش

 [هک رت 5 لماعتلاب رثألا ں عیصخت زاوج]

 عفد ل اع لاس 2 تنا راجإلا نم رسل لصفلا ف ا
 ا

5 : 
  Eمحو

 رپ
 م : - 1 ۳ 8 5

 لماعت ؛ےہایٹلا ع هراحجاإلا دلش لوزیجی ۳٣ ام ريع ۾ ؛ةملس

 كل صخيو 4 سايقلا كل 0 رتی ةجح لماعتلا و «بايثلا ق مهدلب لهأ

 صنلا نما ےس 3 لماعتلل تتایقاا ق 5 راجإلا هده زيو و .رثألا

 قا ل تاحطلا زيغق لإ ٢ ڈرو 5 نل : تاحصاا زیفق یگ درد یڈلا

 انك رٹ مف تلاد هيف ادر راو كو کش هريظن كائاحلا نأ الا «كئاحلا

 «ناحطلا شق ےگ صنلاب انلمعو ؛كئاح ا 8 ضنلا اذه ةلالدب لمعلا

 راج ااا سلا ست, لسا اک ل ایست ناک
 سیل ام عيب عانصتسالاو :لماعتلل عانصتسالا انز وج انا 1 هلأ

 صنلل انم صيصخت لماعتلاب عانصتسالا زيوحبو «هنع يهنم هنإو «هدنع

 ؛الصأ ّصنلل ترت «ناسنالا دبع ميل ام عيب ؛ نع يهنلا ى درو ئدلا

 .عانصتسالا ريغ ق لاب انلمع انأل

 ,زوجي ال هنإف ؛ناحطلا زيفق ةدلب لأ لماغت ولام فالخ اذهو :اولاق

 صل اک رت ناک مهتلماعم انربتعا ول انأل ؛ةربتعم مهتلماعم نوكت الو

 نکگلو ههصيصخت زوج انإو ہالضصا تلا كرت روج ال لفاعتلابو ٹاصا

 ةدحاو ةدلب لعأ لماعت كلذ نال ءصضصيصحتلا اذه اوووي مل انعياشم

 نإ ةدلب لهأ لماعت نأل ؛رثألا صخي ال ةدحاو ةدلب لهأ لماعتو
 عن یرخآ ةدلب لهأ نم لماعتلا كرتف ءصيصختلا زوجي نأ یضتقا

 ع انصتسالا ف لماعتلا فالخب «كشلاب صيصختلا تبثي الف ءصيصختلا
1 : 

 5 ةر كلا مالک ىهتنا .اهلك دالبلا ف دحج و هنإف



 صاخلاو ماعلا فرعلا رابتعا ۱ ۸۳ يتفملا مسر دوقع حرش

 [صاخلاو ماعلا فرعلا رابتعا]

 ربتعي امنإو (صوصتملا كرت كز مرل ادا ربتعي دي ماعلا ےق علا نأ : اصاح سا و

 اإ و «نيعض ولا د ربتعی هي صاخلا فرعلاو .نسقثلا نضیصاخت نم مزل ادا

 نو هصيصخ الو صنلا كر كنم مزلي م ادا طقف هلا قح ف ربتعی

 ةداعلاو نامألا يف ةفراعتملا ظافلألا ف امك كلذو .ةياورلا رهاظ فلاح

 دوقعلاو ظافلألا كلت يرحتف ءاهوحنو ةراحإو عيب نم «دوقعلا يف ةیراح ا

 نولماعیو یھی داقعملا كلذ اهن داريو ءاهلهأ ةداع 0 ةدلب لک

 ريغو «ليلحتو مرحتو «داسفو ةحص نم كلذ هيضتقي امه مهريغ نود
 نال ؛فرعلا هاضتقا ام فالخ هاضتقم نأب ءاهقفلا حّرص نإو «كلذ

 هدارأ ام كود همالاكب .كللذ دصقیو هتداعو هفرع ىلع ملكتي اما ملكتملا

 ةیحالطصا قئاقح ةيفرعلا ظافلألاو .هدارأ امب دحأ لك لماعي امنإ ءاھقفلا

 قلطم : نيلوصفلا عماج" يف لاق «يوغللا زام لاک يلصألا ٰیعملا اب ريصي

 :' فراعتلا ىلإ فرصتي سانلا نيب اميف مالَكلا

 «يصوملاو ءفقاولا ظفل نأ :قيقحتلا :"مساق ةمالعلا ىواتف" فو

 ىلا تعلو هباطخ يف هتداع اک لمحي دقاع لکو «رذانلاو «فلاحلاو

1| 

 ."ال وأ عراشلا ةغلو برعلا ةغل تقفاو ءاھب ملكتي

 اهفشك و ءلیلعلا یفشی ام. ةلأسملا هذه ىلع ملكت نسف رآ ل 5 ملعا مت

 ركذ ىلإ هحايتحال ؛لوطي اهيلع مالكلا نأل ؛ليوطت ةدايز ىلإ جاتحي

 اده ىلع نيب هب ام حيضوتو «لاقي ىسع امع ةبوحأو «لوضأو عورف

 فت رضا اه ضعت ترهظأ مث تترك د ام ىلع كادنع ترصتقاف لاقملا ۱



 فيعضلا ىلع لمعلاو ءاتفإلا A4 يتفملا مسر دوقع حرش

 اھتی و «تينع ام ضعب اهتنمضو «تيبلا اذه احرش اھتلعج ةلاسر يف

 ةدايزلا مار نمف "فرعلا ىلع ماكحألا ضعب ءانب يف فرعلا رشن'
 .كلانه ام ىلإ عحريلف كلذ ىلع 1 1 و ا

5 ۱ ۴ 1 : | 
 ل اسم اج مم بلاڪ هل د ۵ امعلا شع ٢ روج 3

 ك ١ ةا ۳ یے ھ لاي ےک أ ر 8 ج ایا ماع ا

 هرم ١ 0 مش لا ٠ املا امنحل

 ا هدلق رح بضدملا جا . اهله ڈا انتاضف امنت 3
 ا اا

9 ۱ 0 8 5 0 0 : 0 

 يات ھی فيلل رے هے ي اات اگ اک ےہ اره س 3

 : مآ د 5 گپ
 ور وش ا ايتفلاو مكحلا كأ :مساق ةماعلا نج حرشلا لوا انمدق

 - - ”a 5 عج 5 | 7 ۴ ۱ ٦

 حیج رتلاو «مدعلا ةلزنمب ححارلا ةلباقم ق ح وج ر ملا لاو ۹ امجاا فالح

 ع يلا ےہ د 7 8 £ 5 5 یا ١

 هلمع وأ هاوتف نوكي نأب یفتکی نم نأو «ع ونمم تالباقتملا يف ححرم ريغب
 سا

E 

 نم هوجولاو لاوقالا م ءاش امن لمعيو ءةلاسملا يف هج

 . عامجإلا قرخو لهج دقف «حيحرتلا يف رظن ريغ
 اض اهيف نكل ٤ رڪ نبا ةم“لعلا یواتف" نع هون كانه انمدقو

 ف فيعضلا هجولا ديلقت زوجي :هاواتف نم فقولا يف ىكبسلا مامالا لاق

 دقف .مكحلاو ىوتفلا يف ال «هسفن قح يف لمعلل ةبسنلاب رمألا سفن
 . "زوجي ال هنأ ىلع عامجإلا حالصلا نبا لقن

 :"ديلقتلا زاوج يق ديرفلا دقعلا" هتلاسر يف يلالبنرشلا ةمالعلا لاقو
 ےہ

 حوحرملا لوقلاب لمعلا عنم :يكبسلا هلاق امك يعفاشلا بهذم ىضتقم



 ا ا ےک ات
٠ ۱ 7 RNءاأ ےک دے  

 حوحرملا نع عنما :ةيفنخلا بهدم ۾ سک لمعلا لود ءاتفالاو ءاضقلا یف

 اٹ ۱ نوا وہ س٣ یت وک اک
 ٠ اح وسنم راص حوجرما ن وكل ؛هسفنل يح

 اسلا ق ناك ول اعیف رهظي ام اخوسنم راص .هلأي لیلعتلا :تلق

 ااو سس الا نع امهدحأ رخأت ملع وأ ءامهدحأ نع دهتحجا حجر نال وق

 رهظي ال هنإف ,دمحم لوقو فسوي یبأل لوق ةلأسملا يف ناك ول امك ءالف

 ةلزنمب رخآلا راص ءامهدحأ ححص اذإ هنأ هدارم نکل «خسنلا هيف
 5 9 ۱ ء۱ 8 ۱ ھ7 2 ۱ ۱ ۱ 2 2 ۱ 5 5 | 77

 ف ح وج رم لإ :مسأف ةمالعلا لوق نم رم ام نعم وهو .خ وسنمل

 ."مدعلا ةلزنمب ححارلا ةلباقم

 دنع هسفن قح يف ح وحرملاب لمعلا زاوج نم يكبسلا هك د ایم لإ مك

 نم حرشلا لوا هلثم انمدقو مساق ةمالعلا نع رو اہ فلاتخ ‹يعفاشلا

 ءاش امب لمعلاو ءاتفإلا مدع ىلع عامجالا لقن نم رجح نبا ىواتف
 .ديعب وهو ءءاضقلاو مكحلا لمعلاب دارم ا :لاقي نأ الإ ءلاوقألا نم

 لاوقألا نم دارآ امهم ىهشتلاب ريبعتلا نم اذحخأ باوجلا ىف رهظألاو

 ۂرورشلا تاقوألا ضعب ق ضيعضلاب لمع ول ام فار تقو يأ يف
 دتا

٦ 

 .هنم عنمب الف ےل تضتقا

 1 ا 5 × 12 1١ + 5 کوک رغب

 ع عنملا ةيفنخا بهدم لا نم :یلالبنرشلا نع مدقت ام لمحي هيلعو

 لوقب ذخأي نأ ةبيرلا فاح يذلا فيضلاو رفاسملل اوزاجأ مهأ ليلدب

 ام دنع هركذ كسمأ يذلا ملتح ا ىلع لسغلا بوجو مدعب فسوي يبأ

 اذه هلوق نأ عم «هلسرأ مث هتوهش ترتف نأ ىلإ مالتحالاب ّسحأ
١ 

 .ةرورضلل هب ذخألا اوزاجأ نکل «بهذملا يف ححارلا فالح



 فيعضلا ىلع لمعلاو ءاتفالا .۸٦ يتفملا مسر دوقع حرش

 هنع لقني روهشم باتک وهو - 'لزاوتلا تاراتخت" هباتك ف "ةيادحلا

 NM ١ | ںی لک 5 : اس ا 5
 جرح اذإ مدلاو :ةساجنلا لصف يف لاق ثيح مهريغو ةيادهلا حارش

i= 3۲ فا 35 : | 5 أ 25 1 5 . 7 7  

 ل : زيقو حك نا ۶ ھتاق بل كاذه 6 طاس غ الق اياق معو قلا پس
 ت” 5-3 35 يآ ےس رب 2 نا ےہ ت ا ب سچ ےس

 ءعءوضولا ضقاون ف و اسلا داعأ مث م .. عنك :لاسل هكرت ول لاخي ناک

 35 لي : كرت 8 ةفرخ هحسمو ايلق ءيش هنم ج رح قلقا لاقف

 لإ او :لیقو .ضقنی

 نأ يفخي الاون .كلذك اهيف ةراضلا تنا رف ف ؛یرخآ ةخسن تعجار دقو

 ."ليق"ب هنع رّيعملا يناثلا لوقلا وه بهذملا بنک ةماع ف روهشلا
 عه

 هعبات نم الو «هيلإ ةقبس نم َّرأ ملف «لوألا لوقلا نم ہراتخا اه امأو
 اے ا م آلا ۳ 5 5 ١ و 2 84 0س 4 ۶

 ماما ةيادهأ بحاص نکلو 3اش ل وش ےن هریثکلا هعحجا ىلا دعب هيلع

 “لاس ق هتتس 8 رادعالا لهل ةميظع ةعس وت هيف ناف «ةرورضلا

 ا ا 0 ةا ا ماكحألا" ةاسیسىلا

 ىلع يتالص هب حصت ام دحأ ملو ةصٌمح لا يكب ةدم تيلتبا تنك کک دقو

۱ 1 
 ا آ ۱ 32 1 ۱ ا یا و

 هنم جراخلا نأل ؛لوقلا اذه ىلع الإ ةقشم الب انبهذم ١

 و
 هب ريصي الو «ةروك دملا ةلاسرلا د هتنیب لق امك ءمهضعب هلاق امل افالح

2 
 8 5 a عي ءَ آ و

 اسغلاب رذعلا E کک هن لع یحاص

 ٠ 6 اج 2 ١



 فيعضلا ىلع لمعلاو ءاتفإلا ۸۷ يتفملا مسر دوقع حرش

 جرحو ةقشم هيف ن كلو فلعفا تنك امك ةا لك دنع نالیسلل

 هنم ی لاعت ہللا نافاع امل مث «لوقلا اذه دیلقت ىلإ تررطضاف «ميظع

 دمحلا ىلاعت هلل و .ةدملا فلت ةالَض تدعا

 الارفأ ءامدلا ناولأ تحج ق ضيحلا يف "رحبلا" بحاص ركذ دقو

 ع ىشب تعقم ىفأ ول :ةمئألا رخخف نع "جارعملا يو :لاق 5 دفع

 1 .HUE أ هيأ 1 | هل 1 ۱

 هل يفملا نأو ءانلق امك هسفنل كلذب لمعلا هل رطضملا نأ ملع هبو

 ءاتفإلا الو فيعضلاب لمعلا هل سيل هنأ نم رم امف .رطضملل هب ءاتفإلا

 ام عومحب نم هتملع امك «ةرورضلا عضوم ريغ ىلع لومح هب

 .ملسم رفكب ىفي ال هنا نم هانمدق ام اضیا ةرورضلاب قحلي نا مدن

 ؛حيحصلاب ءاتفالا نع اولدع دقف «ةفيعض ةیاور ولو کفالت ا ہرفک

 .ميظع ءىش رتا نأ نال



 فيعضلاب لمعلا طئارش ۸۸ يتفملا مسر دوقع حرش

 [فيعضلاب لمعلا طئارش]

 نم فیعضلاب لمعلا ناسنإلل زوجم له :يريبلل "هابشألا حرش" ف

 ؛ہرآ ملف ايماع ناك اذإ امآ ءيأر هل ناك اذإ !معن ؟هسفن قح يف ةياورل

 .:هبهذمل افلاخ ناك نإو ءاهيلع لمعي .نأ هل نو 7 اھآ رف وهاد

 NF ان ۱ : مج

 هنإف لاق امك يماعلل رج «بسهذملا يف دھتجٹا ی يأ یارلا يدب ہدییقت و

 امنا تملعامگ َه لا غيرك وف ہی ف کل ایکن E ات بسا
 ل رت ےم ض رياك 5 ےہ ا e نا ھت

 هل سيل دهتجملا فم نأ نف اقباس :ہتمدق امل فلاختم اذه :حلغ ناف

 نإو هب ءاتفإلا هل سيلف «هباحصأو ةفينح وبأ هيلع قفتا امع لودعلا

 ١ ۴ 3ے الا اس :
 .اهريعو ةيناخكا نع ہانمدق امك مهداهتجا ہداھتجا غلبي الو دریغ

7 ۱ 33 ۱ ۱ 2 4 ٣ ۰ 3 n 

 مهداهتجا لا ملع امل هنا هههحج و لعلو .ةريغ مي نم ق 8ے كاد . تلف
- 

3 3 

 نال وأ ءفعضألا هداهتجا ىلع ةماعلا إئاسفا .ىتبي تأ هل تسل 02 قا
 أع يلا ۳ ےل < ےل

 .ئفملا كلذ .هدلق يذلا مامإلا بهذم نع هيتفتسي ءاج امنإ ائاسلا

 اذه رابتعا ىلع فقأ مل نأ :باجاف .هتجوزل فقولا رّيصف «ليدبتلاو

 ةمئا هيلإ بهذ امع لاسي امنا ىفتسملا نالو ؛مهوقب يفي نيذلا هبهذم



 لا لمعلا طئارش م4 قلا عسر دوقع جرش
 'یفملل يلجني امدع ل ةا كلل

 دحأ عاج اذإ ناك هنآ :ةيعفاشلا ةمئأ نم لاققلا نع اولقن اذكو

 بهدم نع وأ يهذم وان تم ئلأست :هل لوقي ةربصلا عيب نع هيتفتسي

 ىدأف تدهتجا ول :لوقي ناسا ناک هنأ هنع اولش اذكو ؟يعفاشلا

 ىنكلو ذك يعفاشلا بهذم :لوقأف ةقشح يبأ بهذم 5 يداهتجا

 «يعفاشلا بهذم ن .ىح یفتسیو ملعيل ءاج هنأل ؛ةفينح يىبأ بهذمب لوق 1

 ا سش لوق هيلع لديو هَل ہزاوحج رهاظلاف فسق فهي امعلا قی ةح یگ سا و

 . هبهذمل افلاخح ناک نإو اهيلع لمعي نأ هل زوجي :"تاياورلا ةنازح

 ا ئرت اذلو ءهداهتحا هيلإ ىدأ ام ایس همزلي دهتجا نأ يا

 ةلأسم يف حّجر ةّرمو «بهذملا نع ةحراح لئاسم راتخا مامحلا نبا

 "ريرحتلا" نع انمدقو .."هب نيدأ يذلا اذه" :لاقو. «كلام مامالا لوق

 -قحلا وهو داهتجالا ئزجتب لوقلا ىلع- لئاسملا ضعب يف دهتجما نأ"
 هيف داھتجالا ىلع ردقي ال اميف يأ ."هيلغ ردقي ال اميف ديلقتلا همزلي

 ہریغ یٹ ال



 ريغلا بهذمبو فيعضلاب ءاضقلا

 [ريغلا بهذمبو فيعضلاب ءاضقلا]
 نم فيعضلاب يضقي ال يأ حل إ یضقی ال هب ىضاقلا امنكل :لوقو

 ریغلا بهذمم اذك و «هبهذم

 ىلع بجي له :سيردإ نب دمحأ سابعلا وبأ لاقو :مساق ةمالعلا لاق

 الإ يفي ال نأ فلا ىلع بجي امك «هدنع حجارلاب الإ مكحي ال نأ مكاحلا

 ؟هدنع 2ھ نکی م مل نإو «نيلوقلا لسان مکحی نأ هل وأ «هدنع حجارلاب

 حجارلاب الإ فيو مكحي نأ زوجي الف ءادهتجم ناك نإ مكاحلا نأ :ہباوج

 ہی ےک نأو ہیغذم ق روهشملاب قفين نأ هل زاع اذلقم ناک كو ہدنع
 يذلا همامإ هب موکح ا ناحجر يف ادلقم :ہہدنع ایسا نکی غ ناو

 مارحف ایتفلاو مكحلا 5 ى وهلا ع ابتا امأو .ىاوتفلا أق 5 هلق اک فدا

 . عامجالا فالخف حوحرم وه امل ايتفلاو مكحلا امأو .اعامجإ

 يفك ايمان هيأرل افلاخ هيف دهتحتا ق د یضق ول : رحبلا" ف ركذاو

 .نيهجولا يف ذفني ال :امهدنعو ءناتیاور دماعلا يقو «ةفينح يبأ دنع دفن

 ذافن ةفينح يبأ نع نيتياورلا رهظأ :"ةيناخلا" يفف «حيحرتلا فلتحاو

 جارعملا يفو ."ىرغصلا ىواتفلا" يف اذكهو «ىوتفلا هيلعو «هئاضق

 قر "يادا" يف اتکمو ةامهلوف ىلع ىوتفلا :"ظيخا" ىلإ ايزعم
 يفي نأ نامزلا اذه يف هجولاو ؛یوتفلا ىف فلتخا دقف :"ريدقلا حتف"

 ؛ليمج دصقا ال لطاب ىوه الإ هلعفي هل ًادمع هذ كرانلا نال ؛امطوقب

 .هريغ بهذع ال هبهذع مکحیل الإ ةدلق ام دلقملا نان ؛يسانلا امأو

 ىبأ بعلع مكحيل و اقاف ؛دلقلا امأف تیا يضاقلا يف هلك اذه

 . مكحلا اذه لإ ةيسنلاب لو نوكيف «ةفلاخملا كلبي الف «ةفينح
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 حبلا مالك ىهتنا , حتفلا" فا ام یھتنا



 ریغلا بھذمب ءاضقلا ذافن مدع 4 ١ يتفملا مسر دوقع حرش

 5 5 و 0 1 ا 8 ہوا -7 5 ١

 طح يذلاو «دلمملا یضاقلا خياشملا تارابع تقفلتخا هنأ رگاذ 3

 لوقب وأ «ةفيعض ةياورب وأ «هريغ بهذع. ىضق اذإ هنأ :همالك هيلع

 "يواحطلا حرش" نع "ةيزاربلا" يبس ؛فیعض

 نج اذك ءهضقني نأ 5 ؛ہضقن هريغل 0 دفن هبهذم دمحخ

 اےس
 اني

 فالح ىلع ىضق اذإ دهتخم ضاق يف تاياورلا فالتخا نأ :هريغو

 مزج هبو .ذفني ال هبهذم فالح ىلع ىضق اذإ دلقملا يضاقلاو «هيأر

 طلا" نع "یر" 0 ىذلا نکل E هضقني نأ هدأ سلا :قاقلا

 .هحيحصت يق مساق ةمالعلا هذيملتو «"ريدقلا حتف'' يف ققح ا

 امو «بهذملا يف هيلع لوعي نأ بجي :"حتفلا" يف امو : رهنلا يف لاق

 5 سا 5 ۹ ۱ 5 اں bi ۲۲ت

 ةلزنم لزنم اذه نأ رمالا راصف ءامهنع ةياور ىلع لومحم ةيزاربلا يف

 وا دلقم اف «دفني ال أ دھتجا ق امهنع رض دقو هبهذمل يسانلا

 صني ناطلسلا نإف ءاننامز يف اميس الو :تلق :"راتحملا ردلا" ف لاقو

 فالخب فيكف «ةفيعضلا لاوقألاب ءاضقلا نع هيف ىلع ہروشنم يف

 هؤاضق ذفني الف «هبهذم نم دمتعملا ريغل ةبسنلاب الورعم نوكيف ؟هبهذم

 .اهريغو "رهنلا"و "رحبلا"و "حتفلا" ءاضق يف طسب امك ضقنيو «هيف
 ,حجارلا خف مدعلا هل تسب حوحرملا لوقلا نأ اض تفلط دقو :تلق

 .حجارلاب مكحلا ىلع ناطلسلا هل صني : لاو هب مكحلا هل سيلف

 ؛فيعضلاب مکحی نأ دلقملا يضاقلل سیلو :"مساق ةمالعلا ىواتف" قو



 ريغلا بهذمب ءاضقلا ذاقن مدع ٢× يتفملا مسر دوقع جوش

 ريغ دنقلا الأ حيحصلا نع ںیش افق ,حيح رتلا لهأ نم سیل هنأل

 وه قحلا او ؛قحلا ريغب ءاضق هءاضف ند ؛دفنی الل مکح ولو :لیمج

 ب كرل ماظقلاب يرقي .فيعضلا لوقلا نأ نس لق اهوا .حيحصلا

 امو ,باوحلا اذه هلمتحي ال امم هعضوم يف نيب امك «.دهتحما ءاضق

 ."ريدقلا حتف" يف ققح ا هخيش هب حرص دارملا اذه نم هركذ
 یرقتلا نم هداريإ اندرأ ام رخآ اذهو

 كنق تقا و سس امی وشعب كا .ميظعلا فشق وما موی نال وفلل ایج هم

 ارخخاو وا یاعت هلل دمحا ۾ .رافغلا زی زعلا هنأف ںازواو ایش و
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